
KOKUKK Egyesület irodalmi
pályázatának gyôztese 
“vers kategóriában”

Lázár Glória: 

Csillagos ég 

Csillagos, kék égboltozat

Óh, milyen szép reményt mutat.

Kinek szívét bú nem öli

Óhajt neki fönt ragyogni.

Legszebb álmok között élni

Lágy szelekben ringatózni.

Alkonyatkor felébredni

Kedvesedhez hozzábújni.

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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8-9. oldal

2. oldal

Fôzôverseny „á la Völgy utca”
Június 6-án a Völgy utcához érve meglepôdhetett a gyanútlan arrajáró,

hiszen útlezárás fogadta. A táblán túl tekintve pedig kis sátrak,
bográcsok és legalább száz ember. Ugyanis utcai fôzôversenynek adott

otthont a Völgy utca.

Tájékoztató az EP választás telki
eredményérôl

4. oldal

Zöld rovat:
Kokukk önkéntesek kerestetnek!

Zöld Alap Telkiben
Fenntartható mindennapok

11. oldal

„Telkiben alapvetôen nincsenek
megoldhatatlan problémák”

Interjú Szabó Sándor közterület-felügyelôvel

6. oldal

Megrendelhetô DVD felvételek 
A 2007-es, 2008-as és a 2009-es telki eseményekrôl 
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Fôzôverseny „á la Völgy utca”
Június 6-án a Völgy utcához érve meglepôdhetett a gyanútlan arrajáró, hiszen
útlezárás fogadta. A táblán túl tekintve pedig kis sátrak, bográcsok és legalább
száz ember.

Ugyanis utcai fôzôversenynek adott otthont a Völgy utca. A környékbeli csalá-
dok és csapatok megmutathatták fôzôtudásukat, összemérhették erejüket, a vé-
gén pedig szakavatott zsûri (a margitszigeti Termálszálló fôszakácsa és helyet-
tese, valamint Danóczy Balázs polgármester) hirdetett eredményt. Persze való-
jában mindenki gyôztesnek érezhette magát, hiszen a hangulat és az élmény
nem mindennapi volt.

A rengeteg illatozó étel láttán még azok is megéheztek, akik esetleg nem készül-
tek üres gyomorral a rendezvényre. Az elsôsorban bográcsban és grillen készült
ételek közt volt gulyásleves, pörkölt, lecsó, és egy különleges zöldséges csirke
is, amely késôbb elvitte az elsô helyezettnek járó díjat.

A résztvevôk egymás mûveit is megkóstolhatták, sôt a készítôk az arra járó ér-
deklôdôket is szívesen megvendégelték egy tányér finomsággal.

A rendezvény sikerét jól mutatja, hogy híre ismerôsökön keresztül még Pannon-
halmára is eljutott, így onnan is köszönthettünk vendégeket (az ottani Bor-rend
oszlopos tagjait, akikkel a szervezôk szeretnének szorosabb együttmûködést is
kialakítani), akik egy másik csapattal egyetemben szarvas pörkölttel vették fel
a versenyt a többiekkel.

Az esemény fô szervezôi, a februári utcabált is szervezô Duchon Lóránt és fe-
lesége, Zimay Zsuzsanna már a folytatást is kitalálták: ôsszel amolyan „Telki
Oktoberfest”, azaz sörfesztivál lesz a Völgy utcában.

szb

Eredmények:
1. helyezett: SAJÁT-SZERENCSÉNK BOGRÁCSA csapat

2. helyezett: GULYÁS KOMMANDÓ csapat

3. helyezett: KIS-PAPÁK csapat

Különdíj: KÖZ-TES MEGOLDÁS csapat fotók: Rédey Iván
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Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
Telki Község Önkormányzat Képviselôtestülete az alábbi döntéseket
hozta. A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a leg-
fontosabb közlendôket tartalmazza. A teljes jegyzôkönyv megtalál-
ható a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni le-
het a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

2009. május 26.2009. május 26.

CBA területrendezésének jóváhagyása
Miután a képviselôk korábban elfogadták a CBA területét érintô te-
lek alakításának és a vagyonrendeletének módosítását, sor kerülhet
a telek kiegészítésére. A testület ezért felhatalmazta a polgármes-
tert a szerzôdés megkötésére.

A Petôfi utca területrendezésének jóváhagyása és a vagyon-
rendelet módosítása
A döntéshozók már korábban elfogadták egy helyi lakos telekvá-
sárlási kérelmét, azonban még néhány kisebb technikai módosítást
kellett megszavazni a vagyonrendeletben, hogy a Petôfi utca mere-
dek szakasza melletti területet értékesíteni tudja az önkormányzat.

Péter András kérelmének megtárgyalása
A testület támogatta egy telki lakos kérelmét, hogy az ingatlana
melletti, nem használt közterületbôl - az ilyen jellegô területekre
érvényes díjért - 6250 forint négyzetméterenkénti áron megvehes-
se az kérdéses telekrészt. 

Öreghegyi lakosok ingatlanvásárlási kérelmének megtár-
gyalása
Az öreghegyi lakosok jelezték vételi szándékukat a telkeik mellet-
ti önkormányzati tulajdonú területen egy 10 méteres sávban, azon-
ban itt maximum 8 méter értékesítése lehetséges, hogy késôbb még
lehessen itt építkezni. A korábbi beruházó jelentkezése óta nem
volt társasház-építési megkeresés, így jelenleg még nem dôlt el az
ingatlan sorsa. A képviselôk az érvényes telekáron támogatták a
kérelmet, azonban mivel az eladáshoz módosítani kell a HÉSZ-t
(Helyi Építési Szabályzatot), valamint a településrendezési tervet,
és ennek pluszköltségei vannak, így ezeket a költségeket is a ve-
vôknek kell állniuk.

Lakossági kérelem a 069 –es területen való közvilágítás 
létesítésére
Tekintettel arra, hogy a 069-es terület korábbi tulajdonosai a belte-
rületbe vonás esetén vállalták a közmûfejlesztések teljes költségét
(a 069-es egy teljesen magánberuházású rész), ezért a képviselôk
egyelôre nem döntöttek a kérelemrôl. Elsô lépésként a belterületbe
vonáshoz tartozó dokumentumokat kívánják megismerni a képvi-
selôk, második lépésként pedig állásfoglalást kérnek a minisztéri-
umtól arról, hogy az önkormányzatnak a közvilágítás kiépítése, il-
letve mûködtetése kapcsán van-e törvényi kötelezettsége.

Benyújtandó pályázatok megtárgyalása (TEUT, CÉDE)
A központi régióban nemrég két aktuális pályázatot írtak ki. Az
egyiket a szilárd burkolattal rendelkezô utak felújítására (TEUT),
a másikat pedig játszótér, illetve óvodai fejlesztésre (CÉDE). A
képviselôk úgy határoztak, hogy az elsôn az Erdô, Akácos és a

Tölgyfa utcai útszakaszra (13.367.503 forintos önrésszel), az óvo-
dánál pedig felszerelések vásárlására (4.152.829 forint önrésszel)
pályáznak.

Javaslat táblák elhelyezésére
Az egyik képviselô a napirend tárgyalása elôtt kiemelte az idei Tel-
ki Fesztivál remek szervezését, melynek fénypontja a templomi
koncert volt, amivel Telki bekerült Európa kulturális vérkeringésé-
be is. Ezért dicséret illeti Móczár Gábor alpolgármestert és Zimo-
nyi Adrienne-t, valamint Szigeti Antalt a helytörténeti kiállítás lét-
rehozataláért. Az alpolgármester ehhez még hozzátette, hogy tele-
pülésünkön sokan végeznek kevésbé látványos, de annál haszno-
sabb munkát. A testület tagjai végül egységesen fejezték ki köszö-
netüket a fesztivál minden szervezôjének!
A testület döntése alapján az útkeresztezôdésekbe olyan három-
nyelvû (magyar, angol, német) táblákat helyeznének, amelyek se-
gítenék a tájékozódást, bôvítenék az arra járók ismereteit és emlé-
ket állítanak. Ezt elsô lépésben meg kell tárgyalnia, majd elôkészí-
tenie az Oktatási, Kulturális és Sport (OKSB), valamint a Telepü-
lésfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezet-
védelmi Bizottságnak (TTKKB).

A „testvértelepülési gondolat” felébresztése és a Globall
vendégéjszakák felhasználása
A testület döntött a Globall vendégéjszakák felhasználásának
irányelveirôl, így ezek egyharmadát jótékony célra (pl. a koszovói
válogatott meghívása, vagy erdélyi gyerekek vendégül látása),
egyharmadát a testvértelepülési kapcsolat ápolására, egyharmadát
pedig piaci értékesítésre fordítják. Az alpolgármester ennek kap-
csán elmondta, hogy a testvér-települési kapcsolat azért szakadt
meg egy ideje, mert a kissolymosi lelkészt - aki a kapcsolat kiépí-
tésének fô motiválója volt - áthelyezték. Mivel korábban Telki la-
kóinak 90 százaléka székely volt, de az ottani két központnak már
van testvértelepülése, újra át kell gondolni a kérdést.

Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevé-
kenységrôl
Minden évben elkészül a településünk gyermekvédelmi és gyám-
ügyi tevékenységrôl szóló beszámoló, amelyet tájékoztatásul to-
vábbítani kell a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Az alapos beszámolók-
ból megtudhattuk, hogy ilyen szempontból Telki egy kifejezetten
ideális és üdvös helyzetben van.

Az intézményi alapító okiratok módosításának 
megtárgyalása
A törvény által elôírt kötelezettségnek megfelelôen módosítani kel-
lett az iskola, az óvoda és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
Ennek értelmében a képviselôk egyhangúlag megszavazták a tech-
nikai jellegû változtatásokat.

A szennyvíztelep vízjogi engedélyezéséhez szükséges szerve-
zeti formák áttekintése
A testület úgy határozott, hogy a szennyvíztisztító mûködtetésére
vonatkozó lehetséges alternatívákat elôzetesen a Pénzügyi Bizott-
ságnak (PÜB) kell megtárgyalnia, és javaslatát a soron következô
ülésen elôterjesztenie.
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Kerékpárút tanulmánytervének elfogadása
Régóta húzódó beruházás a Zsámbék-medence településeit össze-
kötô kerékpárutak tervezése és kivitelezése. A képviselôk egyhan-
gúlag úgy döntöttek, hogy a Biatorbágy, Budajenô, Budakeszi,
Herceghalom, Páty és Telki területére vonatkozó tanulmányterv
2009. áprilisában kiadott végleges változatát elfogadják.

Javaslat az általános iskola elnevezésére
Az iskola elnevezésére több javaslat is érkezett a közelmúltban
(Havas Ferenc egykori tanító és Kodolányi János író neve is felme-
rült), azonban a kérdést elnapolták és felkérték az OKSB-t, hogy a
bizottság körültekintôen vizsgálja meg a lehetôségeket.

Szándéknyilatkozat óvodabérlésrôl
Falunkban az egyik legnagyobb kihívás a törvényi kötelezettségek-
nek megfelelôen az óvodai helyek biztosítása. A Kórház fasornál el-
kezdôdött egy magánóvoda építése, ahol településünk bérelni tudna
helyiségeket. Itt a magánóvoda két csoportja mellett két „önkor-
mányzati” csoport is mûködhetne, ezért  a képviselôk egyhangúlag
támogatták a bérlésre irányuló szándéknyilatkozat aláírását.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás alapító okiratának és Szervezeti Mûködési Szabályza-
tának jóváhagyása
A testület jóváhagyta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás alapító okiratát, valamint Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.

Óvodai felvételi tájékoztató
Az óvodai felvételkor az intézmény vezetôjének tájékoztatása sze-
rint 51 gyermek jelentkezését fogadták el és 29-et kellett elutasíta-
ni. A felvettek közül lehet, hogy 2-3 gyermeket a jenei óvoda át-
vesz (Telkiben laknak, de testvéreik már oda járnak), az így esetle-
gesen megüresedô helyeket pedig a nyáron költözôknek és az isko-
laköteleseknek tudják majd fenntartani.

Az orvosi ügyeleti rendszer
Falunknak 2001 óta van megállapodása a Fônix SOS szolgáltató-
val, amely így mindennap 19-órától, hétvégéken pedig egész nap
biztosítja az orvosi ügyeletet. Két éve azonban megváltozott a házi-
orvosi rendszer és csak napi 8 órában lehet igénybe venni a Zrt-t.
A képviselôk támogatták a javaslatot, hogy Telki felmondja a Fô-
nix SOS Zrt-vel kötött megállapodást és közbeszerzési eljárás ke-
retében falunk új szolgáltatót keressen a többi településsel együtt.
Az ügyeleti ellátást továbbra is Budakeszivel kívánja községünk
ellátni, és szorgalmazzák, hogy a jelenlegi 13 óra ellátási idô
bôvüljön ki 16-ra, vagyis munkanapokon 16 órától másnap reggel
8-ig, valamint munkaszüneti napokon és ünnepnapokon a meg-
elôzô munkanap 16 órától a következô munkanap 8 óráig.

Az óvoda beruházójának kérelme
Az új magánóvoda beruházója kérte, hogy behajtási díj kedvez-
ményben részesüljön, mivel a beruházás részben önkormányzati
célt szolgál, annak segítségével önkormányzati feladatot látnak
majd el. A testület úgy határozott, hogy a bérelendô terület arányá-
ban mérsékli a behajtási díjat.

szb

Megkezdôdtek a Pajta 
felújítás munkálatai

Már sokan kérdezik, sokan várják, hogy láthassák a Pajta és kör-
nyékének a megújulását. A képviselôtestület május végi ülésén
hirdették ki, hogy az összességében legelônyösebb ajánlatot adott
Park-Line Kertészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság (1215 Buda-
pest, Vasas u. 65-67.) lett a „Telki Ófalu Fôtér és Pajta Közösségi
Ház revitalizációja (rekonstrukciója)” tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárás nyertese.  A kivitelezô a munkákat 2009. június 22-én
kezdte meg, az építkezés várhatóan 2009. december 4-ig tart. A
projekt megvalósítására az önkormányzat 89.180.424. Ft-ot nyert
Európai Uniós forrásból.

Tájékoztató az EP
választási eredményekrôl

Az Európai Parlament tagjainak választásán
2009. június 7-én Telkiben a következô 

eredmény született: 

A választópolgárok száma a névjegyzékben 
a szavazás befejezésekor: 2247
Ebbôl szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1324
Érvénytelen szavazatok száma: 4
Érvényes szavazatok száma: 1320
Ebbôl érvényes szavazatok száma listánként:

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata 
Néppárt 717
Szabad Demokraták Szövetsége 77
MCF Roma Összefogás Párt 4
Magyar Kommunista Munkáspárt 8
Magyar Szocialista Párt 154
Jobbik Magyarországért Mozgalom 140
Lehet más a politika-Humanista Párt 103
Magyar Demokrata Fórum 117
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A rendelet szövegét nem véstük kôtáb-
lába, készséggel változtatunk rajta, ha
nem váltja be teljes mértékben a hozzá
fûzött reményeinket. A rendelet szöve-
ge meglehetôsen rövid (ez fontos szem-
pont volt), mégis megpróbálom még
egyszerûbben összefoglalni a lényegét:
azt akartuk, hogy legyen egy olyan
idôszak, amikor a falu csendjét az em-
beri és állati hangokon kívül más zaj
nem zavarja meg.
Legyen kizárólag a pihenés ideje min-
den hétköznap az este 8 órától másnap
reggel 7 óráig illetve szombaton reggel
8 óráig tartó idôszak, továbbá az egész
vasárnap, a Karácsony és a Húsvét. Ek-
kor tilos lesz például építkezni, füvet
nyírni, magnót bömböltetni (akár sza-
badban, akár házon belül nyitott ablak-
nál), flexelni stb.
Vannak kivételek is az általános tilalom
alól. Ilyen például közmûvek használa-
ta, hibaelhárítása, tûzoltók, mentôk,
rendôrök tevékenysége, ami természe-
tes. Kivétel továbbá az önkormányzat
által szervezett vagy engedélyezett ren-
dezvény illetve a vallási tevékenység,
ami jellemzôen a vasárnapi körmenete-
ket jelenti.
További kivétel a közúti forgalmi zaj
okozása. Ehhez már magyarázat szük-
séges.
Sajnos az önkormányzatoknak nincs le-
hetôségük arra, hogy a száguldozó mo-
torosokat megregulázzák, mert rájuk
felsôbb szintû jogszabályok, a közúti
közlekedésrôl szóló rendeletek vonat-
koznak. Ugyanezért nem szabályozhat-
nánk például ipari üzemek zajszennye-
zését sem. Ez a kérdés azonban szeren-
csére Telkiben nem merül fel.
A rendelet lényeges pontja, hogy aki a
fenti szabályokat megszegi, az szabály-
sértést követ el és 30.000 forint pénz-
bírsággal sújtható. A bírságot a közterü-
let-felügyelô is kiszabhatja.
Minden rendelet annyit ér, amennyit
betartanak, illetve amennyit betartatnak
belôle.
Ezért éreztük fontosnak a pénzbüntetés

kilátásba helyezését. Ugyanakkor a ren-
delet világosan fogalmaz abban a tekin-
tetben is, hogy elôször a lakóknak ma-
guknak kell az ilyen vitás ügyeiket
megoldaniuk és csak végsô eszköz le-
het a közterület-felügyelô kihívása.
Továbbá a rendelet kihirdetését kö-
vetôen 3 hónap türelmi idô áll rendelke-
zésre ahhoz, hogy a rendelet szabályait
megismerjék, és ahhoz alkalmazkodja-
nak az emberek.
Most nézzük meg az elôzményeket,
ami egyben indoklást ad arra is, hogy
miért pont most, és miért pont ebben a
formában került sor a rendelet megal-
kotására. 2004-ben két képviselô, Ino-
tay György és Móczár Gábor állította
össze Telki Polgárainak Együttélési
Szabályzatát (TEPESZ), ami egy aján-
lás volt Telki lakói számára. Tartalma-
zott a zajkeltésre, a közbiztonságra és a
köztisztaságra vonatkozó elôírásokat,
melyek csupán útmutatást jelentettek,
kötelezô erôvel természetesen nem bír-
tak. Ez fontos lépés volt az elérendô cé-
lok megfogalmazásában, de tapasztal-
tuk, hogy a mindennapok során gyakor-
lati hatása elenyészô volt.
Az is tapasztalati tény, hogy Telkiben a
jó emberek és a jó szomszédok döntô
többségben vannak. Mégis sokan tud-
nának példát mondani arra, amikor az
ácsok a szomszédban vasárnap hajnal-
ban kezdtek el kalapálni vagy éppen va-
lakinek szombaton este jutott eszébe fü-
vet nyírni vagy a vasárnapi ebéd kellôs
közepén támadt kedve valakinek vasat
fûrészelni. Ilyen eset persze elôfordul-
hat egyszer-egyszer, ezt egy jó szom-
széd el is tûri. De az már tarthatatlan,
hogy valaki folyamatosan, szándéko-
san, vagy gondatlanságból tegye tönkre
mások nyugalmát.
Hát ezekre az esetekre találtuk ki a ren-
deletet. Ezzel az eszközzel lehet élni
végsô esetben. Persze azt is tudjuk,
hogy visszaélni is lehet vele, mint álta-
lában minden más joggal. Szörnyû len-
ne, ha valaki azt a lehetôséget látná meg
a rendeletben, hogy bármikor feljelent-
heti a szomszédját. Hogy az ilyen esete-

ket elkerüljük, az múlik a közterület-
felügyelôn, az önkormányzaton, de leg-
inkább rajtunk.
A csendrendelet akkor érheti el célját,
ha a nagy többség megtartja a békés
egymás mellett élés íratlan szabályait.
Ezzel persze elméletben mindenki tisz-
tában van, a gyakorlati megvalósítás
azonban nagyon nehéz.
A rendelet egyébként követi a TEPESZ-
ben foglalt alapelveket. Figyelembe vet-
tük azt a jogos igényt is, hogy a lakók
többsége csak hétvégén tudja a zajos
kerti munkákat elvégezni. Erre áll majd
rendelkezésre a szombat. Kérdés volt,
hogy engedjük-e a vasárnapi építkezé-
seket, ami eddig teljesen természetes
volt. Úgy gondoltuk, hogy ma már min-
den építési teleknek van legalább egy
lakó szomszédja, akinek a pihenését
legalább vasárnap biztosítani kell.
Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseken
mentünk végig és alakítottunk ki egy
kompromisszumos megoldást. Nyilván
lehetett volna a védett idôszakot reggel
8 óráig kitolni vagy pl. augusztus 20-át
is zajmentes nappá nyilvánítani. Ezekre
a felvetésekre csak azt tudnánk vála-
szolni, hogy a képviselôk többsége ezt
így tartotta helyesnek, vagy elfogadha-
tónak.
Látható, hogy a TEPESZ egy szélesebb
szabályozási kört ölelt fel, aminek mi
csak egy szeletét kívántuk rendeletben
szabályozni. Ennek több oka is van.
Egyrészt nem szeretnénk a túlszabályo-
zás hibájába esni, másrészt nem is lehet
és nem is érdemes bizonyos kérdéseket
rendeletben szabályozni. Harmadrészt
nem akartunk egyszerre sokat markolni
és keveset fogni.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy más ön-
kormányzatok ezt hogy csinálják. Szá-
mos hasonló rendeletet tanulmányoz-
tunk. Végül találtunk egyet, Felsôörs
rendeletét, ami tetszett, mert rövid, tö-
mör, lényegre törô, remélhetôleg ezért
betartható és betartatható.
Tehát ha valaki hasonlóságot vél felfe-
dezni a felsôörsi és a telki rendelet kö-
zött, az nem a véletlen mûve. Nem
akartuk a spanyol viaszt feltalálni, ha
egyszer már valaki feltalálta.
Zárszóként csak annyit, hogy mindenki
olvassa el a rendeletet, annak szövegét
tekintse mérvadónak, és ha lehet, tartsa
be az abban foglaltakat!

Takács Zoltán

A csendrendeletrôl 
Az önkormányzat június végi ülésén a képviselôk várhatóan elfogad-
ják Telki elsô csendrendeletét, amelynek teljes szövege megtalálható
a Telki Napló jelen számának a mellékleteként. Célunk az, hogy ez-
zel is hozzájáruljunk falunk élhetôbbé tételéhez. Ebben a pillanat-
ban csak remélhetjük, hogy elérjük célunkat. Számos kételyünkre
csak az idôvel gyarapodó tapasztalat adhat választ. 
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Eleinte még sokan bizonytalanok voltak
abban, hogy az új pozíciót betöltô sze-
mély „megéri-e majd a pénzét”, mára
azonban már a számok és a tapasztalatok
is azt mutatják, a testület jól döntött, ami-
kor létrehozta ezt a posztot.
Tavaly ôsszel a jelentkezôk közül a ko-
rábban katonai felderítôként, kutyakikép-
zôként, valamint kamion- és teherautóso-
fôrként is dolgozó, Telkin élô Szabó Sán-
dor került ki gyôztesen, aki így azonnal
meg is kezdhette munkáját.
Az új közterület-felügyelô elmondása
szerint már a kezdetekben is nagy elônyt
jelentett számára, hogy – mivel falunkban
született és családja is régóta itt él - sok
embert ismer korábbról, így a felmerülô
problémákat könnyebben tudja kezelni,
megoldani.
A behajtási pénzek befizettetése és a rend
betartatása mellett ugyanis az egyik leg-
fontosabb feladata a lakossági bejelenté-
sek fogadása, a fontosabb ügyek kivizsgá-
lása és a problémák elhárítása.
„Az a jó, hogy az embereknek van kihez
fordulniuk”- mondja, hisz tudja, hogy a
lakosság korábban szinte csak az amúgy
is igen zsúfolt munkarendû hivatalhoz
fordulhatott panaszaival, javaslataival és
kéréseivel. „Egy kis településen amúgy is
sokat számít a személyes kontaktus.”-
mondja, majd hozzáteszi: „Szeretek úgy
végigmenni az utcán, hogy mindenki kö-
szön és én is vissza.”
Nemrég, tavaly december 19-én felesége,
Spák Mariann hármas ikreknek (3 fiú!)
adott életet, így a kezdetekben sok átvir-
rasztott éjszaka után kellett másnap mun-
kába állnia. Amikor dolgozik, nejére, és a
szintén telki nagyszülôkre – akik a szom-
szédos telken laknak – igen sok teher há-
rul, de Sándor is igyekszik maximálisan
kivenni részét a kis lurkók nevelésébôl.
Az igen közvetlen, a hivatalban minden-
kivel jó kapcsolatot ápoló, szinte minden-
kivel viccelôdô házas családapa sokszor
„járôrözik” körzeti megbízottunkkal, Far-
kas Flóriánnal, ezért fontosnak tartja ki-

emelni: „Kiváló a kapcsolatunk, sokszor
tudunk segíteni egymásnak.”
Munkaidejének egyébként – a két telepü-
lés közötti szerzôdés értelmében - 60 szá-
zalékát Telkiben, 40 százalékát pedig Bu-
dajenôn tölti. Azt azonban már az elején
elhatározta, hogy inkább utazik három-
szor annyit (van, hogy 70, vagy akár 100
kilométert is utazik a két község útjain),
de nem osztja be elôre, hogy melyik nap
hol lesz, hiszen így könnyen megszokha-
tó lenne idôrendje például az illegális be-
hajtók számára.
Amikor negatív tapasztalatairól kérdez-
tük, elmondta, hogy a legtöbb panasz té-
len, havazáskor érkezett hozzá. Egyszer
például egy ideges férfi azzal hívta fel,
hogy neki azonnal indulnia kellene egy
fontos tárgyalásra, de a hókotró még nem
járt feléjük, így kéri, hogy azonnal kanya-
rodjon arra. Mivel azonban falunknak
csak egy hóeltakarító berendezése van,
így az úr igencsak megsértôdött, amikor
azt a választ kapta, hogy ez csak késôbb
lehetséges. Le is vágta a telefont azután,
hogy közterület-felügyelônk az mondta
neki, hogy tudtával a busz már jár, így van
módja eljutni arra a fontos tárgyalásra.
Persze ez egy szélsôséges esetnek tûnik,
azonban nem árt tudni, hogy egy téli, fo-
lyamatos hóesésnél a hókotrónak idôbe
telik Telki minden utcáját végigjárni, így
az esetleges panasztétel elôtt gondoljuk
végig, nem érdemesebb-e a tömegközle-
kedést választanunk, vagy – ha lehetséges
– kivennünk egy szabadnapot.
A másik legsûrûbben elôforduló problé-
ma, hogy sokszor a tulajdonosok úgy
hagyják az utcán autóikat, hogy emiatt a
havat igen nehézkesen, vagy egyáltalán
nem lehet letolni az útról. „Ha megtehet-
ném, visszatolnám mindet az égbe!”-
mondja a hóra gondolva viccelôdve, ám
elszántan Sándor, de mivel ez sajnos nem
lehetséges, ezért nagyon kéri a lakókat,
hogy télen kiemelten figyeljenek arra,
hogy ne akadályozzák a hóeltakarítók
munkáját!

„Ez a tél egyébként is igen nagy volt, így
egy-két napra még egy markolót is igény-
be kellett vennünk.”- osztja meg velünk.
Emellett a só is igen drága, így nem min-
dig lehet eleget tenni az olyan kérések-
nek, panaszoknak, hogy ennyivel és
annyival több sót kell(ett volna) szórniuk.

„Naponta egyébként 30-50 telefont ka-
pok.”- meséli, hozzátéve, hogy mindent
lejegyez és lehetôség szerint kiszáll, hogy
megtekintse a kérdéses részt. Miközben
errôl beszél, csörren is telefonja, hogy egy
tipikusnak mondott esetet is megismer-
jünk: „a szomszéd fûzfája a kelleténél
jobban belóg az útra, de a nevem elhallga-
tását kérem”- típusú  bejelentést.

E-mailt is sokat kap, de mint mondja,
ezek azonnali megválaszolásánál sokkal
fontosabbnak tartja, hogy mindig „tere-
pen legyen” és ott segítsen megoldani a
problémákat.

Közterület-felügyelônk büszke arra is,
hogy még egyetlen bírságot sem osztott
ki, hisz mint állítja: „Szép szóval sok
mindent el lehet intézni.” A lakossági be-
jelentéseknél ez nagyon fontos, de ez per-
sze nem azt jelenti, hogy még egyetlen fo-
rintot sem hozott falunknak. A behajtási
engedélyekbôl az áprilisi testületi beszá-
moló szerint eddig 4 millió forint bevételt
könyvelhetett el az önkormányzat, ami
messze meghaladja az elôzetes várakozá-
sokat.

Szilágyi Balázs

Szabó Sándor közterület-felügyelô 
elérhetôsége és munkarendje:

Telefon: 06-70-428-1835

Hétfôn: 8-tól 18 óráig

Keddtôl csütörtökig: 8-tól 16 óráig

Pénteken: 8-tól 14 óráig

„Telkiben alapvetôen nincsenek 
megoldhatatlan problémák”

Interjú Szabó Sándor közterület-felügyelôvel

Tavaly falunk vezetése úgy döntött, közterület-felügyelôt bíz meg
településünk rendjének és tisztaságának védelme, valamint an-
nak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelôzése, meg-
akadályozása és szankcionálása érdekében.
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Nagy sikerrel zajlott a Crosskovácsi!
Telki hivatalosan is felkerült a hegyi kerékpárosok térképére 2009. június 13-án, mikor a Crosskovácsi Mountain Bike Maraton
településünkön keresztül haladt át. A kiváló idôjárási körülmények között megrendezett látványos esemény sok érdeklôdô felnôt-
tet és gyereket vonzott a pálya mellé, és különösen az iskola elôtt felállított frissítô ponthoz. A versenyzôk a beszámolók alapján
kifejezetten örültek a Telki szakasznak, a verseny lebonyolításában segédkezô önkéntesek kifogástalan munkája mellett kiemel-
ték a közönség szurkolását is!
A versenyen a több mint 500 hegyi kerekes között természetesen Telkibôl is többen rajthoz álltak. Településünkrôl a legjobb ered-
ményt az Egei család érte el. A Gyerekmaraton 6 km-es távján Egei Balázs, a Telki Általános Iskola 1.a osztályának a tanulója
az U9-es korosztályban(!) 2. helyezést ért el. A Kismaraton 30 km-es távján Egei Patrik, a 4. b osztály tanulója az U15-ös kor-
osztályban(!) 4. helyezést szerzett. Nôvérük, a hatodikos Egei Petra szintén a 30 km-es távon a felnôtt nôk(!) között ért el 10;
saját kategóriájában 2. helyezést. Édesapjuk Egei Tamás, a Maraton Master 2 kategóriában, a 80 km-es távon futotta a 4. legjobb
idôt. Az Egei család teljesítményén kívül ki kell emelni Baksay Tünde eredményét, aki az 55 km-es távon a nôi mezônyben a 14.
helyet szerezte meg. Minden résztvevônek gratulálunk!

Elkészült a Hóvirág utca
Lapzártánkkor már az utolsó simításokat végezték a Hóvirág utca meredek részénél, ahol
szilárd burkolatot kapott az úttest és a csapadékvíz-elvezetést is megoldották.
A beruházásra azért volt szükség Telki legmeredekebb gyûjtôútján, mert már régóta gondot
okozott az itt élôknek, hogy egy kisebb zivatar is könnyedén elmossa az útfelületrôl a murvát,
hatalmas, néhol akár 20 centiméter mély árkokat, medreket hagyva maga után. A lakosok
ilyenkor általában igen körülményesen tudtak gépjármûvükkel eljutni otthonukba, néhol
pedig már a gyalogszerrel közlekedôknek is a lábuk alá kellett nézniük, nehogy sérülés legyen
a vége. Télen a hókotrónak és - ami a csatornázatlan területeknél még több problémát jelentett
– a szippantós kocsinak is kihívás volt erre járnia.
A kátyúzás pedig szinte kidobott pénznek számított itt, hiszen csak ideig-óráig nyújtott
megoldást ezekre a problémákra.
A szegéllyel és - a tartósságát biztosító - betonalappal készült új úton viszont ezentúl majd
nem jelenthet gondot a hirtelen lezúduló csapadék sem, hiszen a felsô részeken az úttest
kiképzése úgy történt meg, hogy középen levezesse az esôvizet, az alsó szakaszokon pedig
széles árok, valamint az út alatti átereszek vezetik el a csapadékot a fôútig.
A közbeszerzési pályázat alapján megbízott Vianova 87 Zrt. végezte a munkálatokat, a
beruházás pedig összesen 16.105.400 forint plusz ÁFA-ba került az önkormányzatnak. Az új
út óriási lépés a környéken élôk életkörülményeinek javításában.                                     szb

Köszönet a szervezôknek!

A verseny zavartalan lebonyolításában, az útvonal biztosításában és a
frissítô pont mûködtetésében Móczár Balázs vezetésével rengeteg ön-
kéntes vett részt, akik kimagaslóan látták el feladatukat. Külön köszö-
net illeti a Telki Polgárôrség tagjait, akik a Telki Fesztivál lebonyolí-
tásában nyújtott segítségük után most a Crosskovácsi esetében is bizo-
nyították, hogy a falu minden esetben számíthat rájuk. A Polgárôrség
ezúttal a legkritikusabb szakaszon, az országos közút és a Muskátli-
Napsugár keresztezôdésében biztosította a versenyzôknek a zavarta-
lan átkelést. 
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Kokukk önkéntesek kerestetnek!

A Kokukk Egyesület (www.kokukk.hu) önkénteseket keres környezetvédelmi
programjainak megvalósításához!

Szinte mindig rengeteg az ötlet, de véges a kapacitásunk ezeknek a megvalósí-
tására. A maroknyi Kokukk-tag többsége dolgozó ember, sokgyerekes szülô,
csekély szabadidôvel. Ez nem a panaszkodás helye, de olyan jó lenne néhány
lelkes középiskolás, fiatal felnôtt, egészen felnôtt, kisgyerekes anyuka, nyugdí-
jas, egyszóval bárki, aki csatlakozna egy-egy konkrét programunk megvalósítá-
sához, a sok futó ügy közül ahhoz, amihez kedvet, lelkesedést érez magában, és
szívesen tevékenykedne benne.

Az önkormányzati, testületi hozzáállás ezekhez a kezdeményezésekhez egye-
dülállóan nyitott és támogató, érdemes „kihasználni“!

A jelenleg futó/induló ügyek a következôk:
1. Ötletelni, megtervezni és elindítani egy telekocsi-rendszert Telki lakosai szá-
mára (elsôsorban a Telki-Bp útvonalon). Ehhez ki kellene találni egy internetes
felületet az utas-sofôr közvetítésre, szükség lenne egy megfelelô szabályzat ki-
dolgozására is, és egyáltalán, az egésznek a kitalálására. Egyszóval: informati-
kus, ügyvéd, sofôr- és utas-jelölt, és bárki más is, jöhet!

2. A Mandula-köz játszóterének újragondolása, átalakítása. Ez a játszótér jelen-
leg nem használható és nem is EU-konform, viszont nagyon kellemes helyen
van, árnyékos fák veszik körbe, és tehermentesítené kicsit a „központi“ játszó-
teret. Lelkes szülôket várunk, talán elsôsorban a felsô-Becco-ból, akik szívesen
kigondolnák, hogyan legyen felújítva, és ebben tevékeny részt is vállalnának.
Részben várhatóan önkormányzati forrás is lenne rá, de társadalmi munkára is
szükség van.

3. Tizenévesek Parkja. Szükség lenne egy „játszótérre“ nemcsak a kicsik, ha-
nem a nagyok számára is. A helye már ki van jelölve. Pályázat is van rá. Tizené-
veseket várunk, akik elmondanák, mit szeretnének, hogy legyen itt, és részt is
vennének a megtervezésben, pályázásban, kerítésfestésben…

4. A budajenei patak környékének rekultivációja. Telki „alján“, a szennyvízte-
leptôl indulva Budajenô felé, húzódik a patak, vagy néhol csak meder. Elhanya-
golt, szemetes rész. Lehetne ebbôl egy gyönyörû séta- és bicikliutat kialakítani,
akár tanösvényt. A patak mindkét oldalán magánterületek vannak, de van egy út
is. Nem kis munka, de megérné. Aki lát ebben fantáziát, jelentkezzen!

5. A legkomplexebb Kokukk-program, úgy tûnik, 2009-ben kezdôdôen a Nulla
Hulladék Program lesz. Ez egy többéves program, aminek célja, hogy Telki
kommunális hulladékának mennyisége csökkenjen. Hogy hogyan, még a jövô
zenéje, de sok ötletre és még több önkéntesre lenne szükség!

Várjuk a jelentkezôket, vagy a kérdezôket: 

Bellon Erika 372-114, Simonyi Cili 372-138, vagy zold.telki@gmail.com

Elôre is köszönjük!

Zöld Alap 
Telkiben

Körülbelül két éve létezik Zöld
Alap Telkiben. Ez egy elkülöní-
tett pénzösszeg az önkormányzat
éves költségvetésében, amit ki-
zárólag környezetvédelmi célok-
ra lehet felhasználni.

Ennek az összegnek egy része
pályázat formájában elérhetô
Telkilakosaiszámára, kezdemé-
nyezéseikre!

Várjuk a tenni vágyó lakosok öt-
leteit és megvalósítási terveit a
környezetvédelem különbözô te-
rületein; a határ a fantázia, a
pénzkeret és a rendelet (14/2007,
megtalálható a Hatályos Rende-
letek menüpontban a telki.hu-n).

Ilyen ötletek lehetnek: környe-
zetvédelmi oktatóprogram óvo-
dások, iskolások számára (akár
szülôi kezdeményezéssel is!),
Telki egy-egy kis részének la-
kossági összefogásban való
rendbetétele, futóút vagy torna-
pálya kialakítása az erdôben stb.

Érdemes az ötlettel jelentkezni
(zold.telki@gmail.com), szíve-
sen segítünk a kidolgozásban, a
kész pályázatokat pedig a
TTKKB elé terjesztjük (folya-
matosan évközben, tehát bármi-
kor érkezhet a pályázat).

Csak bátran! 

Ne maradjon egy fillér sem az
Alapban!
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1. Hogy mekkora radiátor kerüljön egy
helyiségbe, az függ:
- a helyiség funkciójától (a hálószobát alig
kell fûteni, a nappalit nyilván jobban)
- az általában ott tartózkodók számától (a
testünk által kibocsátott hô több fokot tud
emelni a szoba hômérsékletén)
- attól, hogy mennyi elektromos készüléket
használunk ott (ez szintén több fokot jelent-
het).

2. Termosztát
Hova helyezzük/ne helyezzük el a termosz-
tátot?
- Ne legyen huzatos helyen, mert túlfût.
- Ne legyen napon.
- Ne legyen tévé mögött.
- Ne legyen az ablak mellett.

3. Kazán
- A legegyszerûbb, legkisebb kazán is ké-
pes arra, hogy kifûtsön egy családi házat. A
nagy teljesítményû kazán nemcsak sokkal
drágább (és a javíttatása is az), hanem mi-
vel túlméretezett, ezért ciklikusan fût (ami-
kor eléri a kívánt hômérsékletet, leáll), így
a lakók hôérzete is ciklikus. Az a jó, ha a
kazánunk szinte folyamatosan dolgozik –
egyenletesebb lesz a hômérséklet és hôér-
zet is. Hallgassuk meg a kazánunkat:
mennyit megy és mennyit áll? Akkor van
jól kiválasztva, ha többnyire megy. A ki-
sebb, egyszerûbb kazán elônye az is, hogy
kevesebb benne az elektronika, így a meg-
hibásodási lehetôség is – javítása egysze-
rûbb, olcsóbb.
- Egy mondat a kondenzációs kazánokról:
ugyan kevesebb gázt fogyasztanak, de a
megtérülésük nem összevethetô az ártöbb-
lettel. Ezt a számok is megmutatják, de in-
terjúalanyunk tapasztalata is ez.

4. Boyler
- A kemény víz miatt kedvezôbb a boyler
használata, mint a kombi kazáné. A kombi
kazán szôk lamellái nagyon gyorsan elvíz-
kövesednek. A boyler nagy tartálya lassab-
ban, és a használatot nem akadályozza a

vízkövesedés.
- A boylerünket úgy állítsuk be, hogy 60
foknál alacsonyabb hômérsékletô vizet ál-
lítson elô. Efölött ugyanis ugrásszerôen
megnô a vízkô kiválás.
- Ugyanezért a mosógépet ne, vagy csak rit-
kán használjuk 60 fok fölött a vízkövesedés
miatt. A mosószóda és az ecet vízkô ellen
nagyon jó: elôbbi kapható a Nádor utcai
Ökoszolgálatnál fillérekért.
- Egy nagyobb család esetén két kisebb
boyler javasolt az egy nagyobb teljesítmé-
nyôvel szemben. Ezt az elektromos hálózat
teherbírása jobban viseli.
- Érdemes a mosogatóhoz egy kicsi boylert
feltenni, így csökken az energiaveszteség,
mire odaér a melegvíz.
- Ha elutazunk, ne felejtsük el kikapcsolni a
boylereket, hogy ne melegítsenek felesle-
gesen!

5. Elektromosság
- A villanytûzhely nem egy fenntartható
háztartásba való. Egységnyi hôenergiát a
gázhoz képest négyszeres áron állít elô!!!
Nagy a hôvesztesége, hacsak nem használ-
juk nagyon ügyesen a felmelegedô-kihûlô
platni hôjét – tehát nem környezetbarát.
Élettelen hôt állít elô (nincs lángja, élô tü-
ze), a sparhelt és a gáztûzhely után csak a
harmadik helyen áll.
- Kerüljük a standby üzemmódot minden
elektromos berendezésnél. Növeli az elekt-
roszmogot az életterünkben, tûzveszélyes,
és nem elhanyagolandó energiamennyisé-
get fogyaszt!!!

6. Szigetelés
- A kis alapterületen, többszintes, kompakt,
kockát közelítô formájú épület hôleadása
fajlagosan jóval kisebb, mint a lapos, elte-
rülô házé.
- Fôként a tetô, valamint az üvegfelületek
hôvesztesége nagyon nagy.
- Az üvegfelületek szigetelése háromrétegû
üveggel növelhetô. Ha valakit érdekel en-
nek a technikai megoldása, jelezze a szer-
kesztôségben!

7. Fûtés-hûtés
Házaink hôszigetelését alapvetôen külsô
hôszigeteléssel kell megoldani! Az épület
falazatai – melyek e szigetelésen belül van-
nak – hôkapacitásuknak köszönhetôen
mintegy kiegyenlítik a belsô hômérséklet-
változásokat. Pl.: egy rövid idejû szellôzte-
tés után pillanatok alatt visszamelegszik a
belsô levegô. Azaz:
- Árnyékoláshoz jobb a külsô reluxa, külsô
redôny, spaletta, mint a belsô sötétítés. Az
erôs napsugárzástól felmelegedô árnyéko-
lók melege így az ablakon kívûl marad.
- A tetôablakok árnyékolását megoldhatjuk
egy alumínium lemezzel. 0,6-1mm vastag-
ságú alumínium lapot kell vennünk (infó a
szerkesztôségben), amit kívülrôl csúszta-
tunk bele az ablakkeret külsô borításába.
Az alumínium lap visszaveri a napfényt,
gyakorlatilag kizárja a nyári hôséget. Ha a
tetôablak résnyire nyitva van, akkor ele-
gendô fény jön be a helyiségbe, de hô szin-
te egyáltalán nem.
Egy tipp: nagyméretû bútordarabot külsô
falra rátolni tilos. Télen nem tud átmele-
gedni a fal, ezért bepenészedik mögötte.
A függöny ne lógjon rá a radiátorra, és ne
kerüljön a radiátor elé bútor.
Szellôztessünk kitárt ablakokkal, rövid ide-
ig. A bukóra nyitott ablakon, lassan történô
szellôztetés lehûti a falakat, a szoba újrafû-
tése több energiát igényel.
A legolcsóbb takarékosság az, hogy ha fá-
zom, felveszek egy pulóvert. Ezáltal kisebb
lesz a hôleadásom és nagyobb a hôérzetem.

8. Víztakarékosság
- A szennyvíz egy részét össze lehet gyûjte-
ni, felhasználni például WC-öblítésre. A
mosógépet, zuhanyt rá lehet kötni egy tar-
tályra, és abból öblíthetô a WC. 
- Gyûjtsük össze az esôvízet és használjuk
locsolásra.
- Ha sokat locsolunk, szereltessünk fel egy
mellékvízmérôt, mert akkor nem számol-
nak fel csatornadíjat.
- Ásványvíz vásárlása helyett szereltessünk
fel egy víztisztítót a csapra. Drágának tû-
nik, de egy-két év alatt megtérül (a palac-
kos ásványvíz vásárlásával összevetve).
Köszönjük interjúalanyunknak a javaslato-
kat és a ránk szánt idôt! Szívesen folytat-
nánk a sort további példaértékû telki meg-
oldásokkal, ezért várjuk olyan lakosok je-
lentkezését (zold.telki@gmail.com), akik
szívesen mesélnek az életmódjukról, ötlete-
ikrôl, takarékosságról, fenntarthatóságról.
Lehet anonim is – mint jelen esetben – de
fényképes interjút is szívesen készítünk! 

zoldtelki

FENNTARTHATÓ MINDENNAPOK
Zöld rovatunk júniusi cikke egy helyi lakos tapasztalatait teszi közkinccsé: hogyan
léphetünk a takarékos és fenntartható életmód irányába egyszerû, megvalósítható lé-
pésekkel, egy kis elôre gondolkozással, utánajárással.
A fenntartható életmód jelentheti azt, hogy lehetôleg kevéssé terheljük a környezetün-
ket azzal, ahogy élünk, de azt is, hogy takarékos, kis erôforrás-igényû az életmódunk.
Optimális esetben ez a kettô fedi egymást. Az alábbi javaslatok nagyobb része ennek
megfelelôen nem pénz, hanem tudatosság és egy kis fizikusi okosság kérdése.
Az alább felsorolt javaslatok egy része a téli szezonban lesz aktuális. De addig is le-
het tervezgetni, készülôdni rá. Ha az alábbi megoldások valamelyike részletesen ér-
dekli, jelentkezzen a szerkesztôségben további információért!
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„Szekérutak, melyek visszavezetnek
minket a tájba...”
Magunk is megtapasztalhattuk a Bu-
davidék Zöldút mottójának értelmét,
érzését, amikor részt vettünk a május
9-én megtartott zöldutas túrán. A Nap-
sugár utca végén, a szennyvíztisztítón
túl egy csodás világ kezdôdik. A
Zsámbéki-medence településeit össze-
kötô autóutak által határolt területen
és azon túl is, egy valóságos rekreáci-
ós paradicsom bújik meg. Madártáv-
latból egy hatalmas színes takaró ez,
melyet a különbözô gabonatáblákból
és az azok megmûvelésekor használt
földutakból, illetve régi szekérutakból
varrtak. A képzeletbeli kapun áthalad-
va – melyen a következô felirat állhat:
„Belépés csak gyalogszerrel, két keré-
ken, vagy lóháton!” - valami különle-
ges szabadságérzés fogja el az embert.
Eggyé válik a természettel, minden ér-
zékével magába szívja azt, újra gye-
reknek érzi magát! Ahogy haladunk a
csipke- és bodzabokrokkal, fasorral
szegélyezett utakon, mindig más és
más arcát mutatja az a táj, amelyet au-
tóbuszból vagy autóból már oly jól is-
merünk. Számtalan úti cél közül vá-
laszthatunk, megismerve ezzel köz-
vetlen környezetünket. Igazi kikap-
csolódás ez testnek és léleknek!
Szerencsénkre a térségben tevékeny-
kedô néhány civil szervezet (köztük a
telki KOKUKK Egyesület), és magán-
személyek lelkes munkája nyomán
2007 tavaszán megalakult a Budavi-
dék Zöldút Szövetség. Ennek egyik
célja, hogy a Zsámbéki–medencében
élôk számára közkinccsé tegye, térké-
peken és útjelzô oszlopokon kijelölje a
kerékpáros túrázásra használható uta-

kat. A kijelölt utak meghatározásakor
igyekeznek a forgalmas útszakaszokat
elkerülni, de a településeket nem,
hogy a túrák során a természeti szép-
ségek mellett a környék épített emlé-
keit is megismerhessük. A Szövetség
minden évben a Madarak és Fák Nap-
jához kapcsolódóan közös biciklitúrát
szervez, melynek során az érintett te-
lepülésekrôl érkezô résztvevôk rövi-
debb-hosszabb tekerés után egy adott
helyen találkoznak.
A tavaly a budajenôi Magtárnál tartott
találkozó mintájára idén május 9-én a
Kozáromi-tó volt a cél. Számtalan tú-
ra indult ezen a napon, a legrövidebb a
Pátyról induló 6 km hosszú túra volt,
melyen óvodás korú gyerekek és szü-
leik vettek részt, a leghosszabb pedig
Herceghalomról indult, majd Zsám-
bék, Tök, Budajenô és Páty érintésé-
vel, mintegy 37 kilométer kerekezés
után ért célba. A szervezôk pompás
vendéglátásról gondoskodtak (zsíros
kenyér újhagymával, lángos, babgu-
lyás, mákos bukta, jégbe hûtött sör és
málnaszörp), és mindenki találhatott
magának valamilyen
érdekes programot
(homokozás, kézmû-
veskedés, tájismereti
totó, íjász- és lovas-
bemutató), amivel a
pihenô idôt tölthette.
Telkirôl - köszön-
hetôen az aznapi bô
programkínálatnak -,
a cserkészcsapat, és
két család vett részt a
rendezvényen, akik
egybehangzóan na-
gyon jól érezték ma-

gukat mind a túrán, mind a tóparton
töltött idô alatt.
Aki most lemaradt, annak jó szívvel
ajánlom ezt, vagy bármely más túrát
(például telki kör a Panoráma Ponttal,
pátyi fagyizás és a Fôkút-forrás kör-
nyéke, zsámbéki ebéd és látnivalók,
töki lovarda). A Szövetség honlapján
(http://budavidek.rulez.org/b/FrontPa-
ge/) megtalálhatjuk a már kijelölt utak
térképét, a még jelöletlen, ajánlott út-
vonalakat, és más, túránk során hasz-
nosítható információt, többek közt a
Zsámbéki-medence településeihez tar-
tozó épített és természeti látnivalókat.
Az elsô túrákhoz a térképeken kívül
számos nagyon hasznos fotósorozatot
is találunk, melyek segítik a jobb eliga-
zodást, de segítséget kérhetünk a buda-
videkzoldut@gmail.com címen is.
Mindenkinek jó túrázást kívánok, bi-
ciklikre fel!

Láng Noémi

Tavaszi bicikli-túra a Zsámbéki-
medence zöldútjain
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Fodor János telki barátunk áldozatos munkájának eredmé-
nyeként az elmúlt 2 évben DVD minôségû felvételek ké-
szültek településünk rendezvényeirôl. A felvételek rövid
összefoglalói a www.telki.hu honlapon megtekinthetôk il-
letve onnan letölthetôk.

Az eseményekrôl készített hosszabb „filmekhez” DVD le-
mezen lehet hozzájutni, a sokszorosítás önköltségi árán
(600,- Ft/db). Ezeket a DVD lemezeket a Telki Polgármes-
teri Hivatalban lehet megrendelni a hivatal@telki.hu cí-
men. A rendeléskor kérjük megadni a megrendelô nevét és
telefonszámát, valamint a lemez sorszámát, és hogy hány
darabot kérnek belôle! A rendeléseket 2 hetente összesít-
jük, a kész anyagok telefonos vagy E-mail értesítés után a
Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán vehetôk majd át.

Letölthetô rövid anyagok a 
www.telki.hu oldalon:

1. Telki események 2007-2008 (674 MB, 13’11”)
Tartalma:

2007: Emléktábla-szentelés, Telki Énektanár Quartett kon-
certje, Kistérségi Fesztivál, Kodály-est, adventi hangver-
seny a Telki Nôikarral, a Telki Énektanár Quartettel és a
komlói HímSingers együttessel

2008: Faludisznaja, VI. Telki Fesztivál (benne a templomi

hangverseny a Telki Nôikarral, a Telki Énektanár Quartet-
tel és a Gabrieli Énekegyüttessel), október 23-i megemlé-
kezés, telki Betlehem, adventi hangverseny az Általános
Iskolában

2. Telki események 2009 elsô felébôl (461 MB, 8’08”)
Tartalma:

2009: Faludisznaja, beszélgetés a Wass Albert filmvetítés
után, VII. Telki Fesztivál elsô nap: Dunai Tamás-Tarr Ma-
ri, második nap: Bon-Bon, hastánc és templomi hangver-
seny a Telki Nôikarral, a Telki Énektanár Quartettel és a
University of Utah Singers-szel

Megrendelhetô teljes DVD felvételek:
1. lemez: A VI. Telki Fesztivál eseményei, 2008. május 16-
17. (3.98 GB)

2. lemez: A VI. Telki Fesztivál templomi hangversenye
2008-ban (3,92 GB, 1.15’46”)

3. lemez: Adventi hangverseny 2007 (4,37 GB, 1.16’50”)

4. lemez: A University of Utah Singers koncertje a VII. Tel-
ki Fesztiválon 2009-ben (3.36 GB, 59’14”)

5. lemez: Détár Enikô és Rékasi Károly mûsora a VI. Telki
Fesztiválon 2008-ban + Dunai Tamás és Tarr Mari mûsora
a VII. Telki Fesztiválon 2009-ben (4,45 GB, 1.08’36”)

Tavaszünnep a töki Waldorf iskolában
Elôször, ám hagyományteremtô mó-
don került megrendezésre Tökön a
Kisgöncöl Waldorf Iskolában a Ta-
vaszünnep.

Ez az az ünnep az iskola életében,
amikor a tanárok, a diákok, a szülôk és
más iskolákból, városokból érkezô
gyerekek és felnôttek együtt tölthet-
nek egy játékos napot. Az érdeklôdök
bepillantást nyerhetnek az iskola éle-
tébe, szokásaiba. 

A hangulat vásári volt. Mind az isko-
lában, mind az udvaron árusok várták
portékáikkal az érdeklôdôket, vásárló-
kat. Volt a gyerekeknek tûzzománco-

zás, ahol szépséges nyakláncokat ké-
szíthettek, óránként meseolvasás, kéz-
mûveskedés, selyemfestés, kincskere-
sés. A büfében a szülôk által készített
sütemények, saláták és a nagy sikert
aratott házi bodzaszörpök és a perecek
várták az éhes szájakat. Az iskola elsô
osztályos tanulói által készített tár-
gyak is eladásra kerültek. Volt közöt-
tük kötött tarisznya, ceruzatartó, ne-
mezelt labdák, festett képek. Az idôjá-
rás is kedvezett a rendezvénynek, és
akik kitartottak délután 4 óráig, azok
egy fergeteges hangulatú táncmulat-
sággal zárhatták a napot.

Köszönjük az idáig kapott sok segítsé-

get Tök önkormányzatától és polgár-

mesterétôl, akikkel az iskola nagyon

jó és harmonikus kapcsolatot ápol, va-

lamint az összes résztvevônek és szer-

vezônek! Reméljük, jövôre is együtt

tölthetünk egy ilyen szép napot!

Az iskolánk iránt érdeklôdôknek pót-

felvételit hirdetetünk az elsô és máso-

dik osztályába.

További információ: Molnár Katalin

06/30 695-7499 és www.kisgoncol.hu

Megrendelhetô DVD felvételek 
a 2007-es, 2008-as és a 2009-es telki eseményekrôl

Kedves Telkiek!
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Eredmények

A Telki fesztivál adott alkalmat az idei
irodalmi pályázat eredményhirdetésé-
re. A szépirodalmi megmérettetésen
ebben az évben öten vettek részt, ami
izgalmassá tette a zsûri (Boross Klára,
Keserôné Molnár Krisztina, Takács
Annamária) dolgát, hogy egy kategóri-
ában egy pályázó sem indult másikkal,
vagyis: igaz, hogy többen írtak mesét
és verset, de nem azonos korcsoport-
ban.
Így abszolút mércéhez igyekeztünk
mérni az elkészült pályamôveket,
mûfaji követelményekhez, forma és
tartalom egységéhez. Két mese, két-két
vers (Az elôírt haiku, illetve egy szaba-
don választott formában írt vers), és
egy novella érkezett a felhívásra.
Ezek alapján az eredmény az alábbiak
szerint alakult:

Huszár Mária (9 éves) mese 1. helyezés
Weisz Balázs (12 éves) mese 2. helyzés
Lázár Glória (13 éves) vers 2. helyezés
Papucsek György (felnôtt) vers 2. helye-
zés
Kalocsay Hajnalka  (18 éves) novella 1.
helyezés

A legjobb mûveket a Telki Napló le-
hetôség szerint közli (illetve az egye-
sület hosszú távú tervei között szerepel
egy, az évek alatt összegyûlt pá-
lyamûveket bemutató antológia).
A pályázók értékes könyvjutalomban
részesültek. Gratulálunk nekik még
egyszer!

MKR-KOKUKK

A KOKUKK EGYESÜLET IRODALMI PÁLYÁZATA
A KOKUKK Egyesület idei irodalmi pályázatának gyôztes mûve mese kategóriában a
következô:

S a n y i
Volt egyszer egy gazdag ember, s annak egy
fia. A fiút Sanyinak hívták.
Mikor meghalt a gazdag ember, gondolt egyet
a fiú, s eladta a disznókat, amik a gazdag em-
beré voltak. A pénzen vett egy babot, s két bú-
zaszemet. Hazament, s egy tarisznyába rakott
egy kulacs vizet, egy kenyeret, s a babot meg a
búzaszemeket. Még gondolt egyet, s berakott
egy bicskát is. Elhatározta, hogy elmegy az
Óperenciás-tengerig. 
Ment mendegélt, és talált az út szélén egy kó-
bor kutyát. Megetette a kenyérrel, s hát a kutya
azt mondta: én a városba igyekszem, de nem
tudok járni. Egyet se búsulj – mondta Sanyi.
Elviszlek én! Hátára vette a kutyát, s elindult
egyenesen. Ahogy ment, kiért az országútra.
Épp arra zötyögött egy szekér. Jó, hogy itt van,
uram! – állította meg a szekeret Sanyi. Elvinne
minket a városba? Épp arra tartok magam is. –
mondta az ember, aki a szekéren ült. Üljetek
fel! 
Sanyi felült, s lerakta maga mellé a kutyát is.
Így zötyögtek az országúton a város felé. Mi-
kor odaértek, Sanyi leszállt a szekérrôl, levette
a kutyát is, s adott az embernek egy kis kenye-
ret. Az ember elhajtott, Sanyi pedig tovább-
ment. Megállt egy ház elôtt, s letette a kutyát. 
Köszönöm a fuvart! – mondta a kutya. Meg-
nyomott a házon egy csengôt, és egy ember jött
ki belôle. Ölbe kapta a kutyát és visszament a
kutyával a házba. 
Sanyi tovább ment. Kiért a városból, s egy ré-
ten egy házikóra bukkant. Az ajtó elôtt két bö-
dön zsír volt. Gondolt egyet Sanyi, s elrakta a
bödönöket. Bement a házba, de egy folyosón
két farkas állta útját. Morogva néztek rá. Sanyi
mindkét bödönbôl két kanál zsírt vett elô, s a
farkasok elé dobta. A farkasok mohón felfalták
a zsírt, majd odébb álltak. Sanyi biztonságosan
átment közöttük, majd elindult egy ajtó felé.

Kinyitotta az ajtót, s hát egy szobában találta
magát. Bent az asztalnál komoly arcú ember
ült, és egy nagy kövér bagót szívott. Sanyi
mondani akarta neki, hogy a cigaretta káros az
egészségre, de inkább azt mondta, hogy: Mer-
re található az Óperenciás-tenger? Erre! – mu-
tatott az ember az egyik ablak felé. Köszönöm.
– mondta Sanyi, majd kiugrott az ablakon.
S hát az Óperenciás-tengernél találta magát.
Pedig az a házikó, ahonnan kijött, sehol se
volt! Sanyi csak nézte, nézte az Óperenciás-
tenger csillogó, habos hullámait, s egyszercsak
vágyakozott a hullámain hajózni. Gondolt
egyet, fabotokat szedett és indával összekötöz-
te ôket. Kicsi tutaj lett belôle. Rárakott egy bo-
tot, rátôzött egy levelet és a tutajnak vitorlája is
lett. Rátolta a vízre és ô is rászállt.
Fújt a szél és ment a csónak is. Sanyi meglátott
a vízben egy fuldokló katicabogarat. Nem so-
káig tanakodott, kihúzta gyorsan. Leheletével
megszárította. A katica azt mondta: Dobjad be
a babszemet a vízbe! Sanyi bedobta. A babból
egy óriási inda nôtt, de az inda pillanatok alatt
tele lett tetûkkel. Egyet se búsulj megmentôm!
– kiáltotta a katica. Nagyon finom lakoma lesz!
Nekiesett és felfalta az összes tetût. Kivétel
nélkül!
Sanyi az inda mentén kihajózott az Óperenci-
ás-tenger másik partjára a katicával. Ha babot
talált az indán, menet közben leszüretelte. Mi-
kor kiértek a másik partra, Sanyi a katica taná-
csára épített egy házikót, kerített egy kertet és
elvetette a búzaszemeket. Az Óperenciás-ten-
ger vizével megöntözte ôket, és akkora búza-
mezô lett belôlük, hogy szem sem látott el a
végéig.
Sanyi beköltözött a házba a katicával, s máig is
élnek, ha meg nem haltak.

Huszár Mária, 2. osztályos tanuló
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Fantasztikus, hogy mit ki nem számol-
nak a tudósok! Például azt is kiszá-
molták, hogy a Föld biológiailag aktív
felülete mintegy 11,3 milliárd hektár.
Aztán azt is, hogy 2003-ban 6,1 milli-
árd ember élt a Földön, és 2009 január
elsejére 6,7 milliárdan leszünk. – No,
innen már egyedül is boldogulunk:
egy emberre kb. 1,7 hektár felület jut.

Sajnos ezek a tudósok nem érték be
ennyivel, hanem azt is kiszámolgatták,
hogy egyes országok lakossága a Föld
biológiailag aktív felületébôl mennyit
is használ el ténylegesen. Sôt, még azt
is ki tudják kalkulálni, hogy Te, vagy
én mekkora területet használunk fel!
Az ilyen, egy fôre, vagy országra jutó
aktív Földfelszín felhasználást el is
nevezték: ez az ökológiai lábnyom. A
számításokban vannak becslések, van-
nak kerekítések, de ezzel együtt azért
a végeredmény mindenképp elgondol-
kodtató, sôt egyenesen riasztó! Egy át-
lagos magyar állampolgár ökológiai
lábnyoma 5 hektár. Ez barátok közt is
azt jelenti, hogy 2,9 Föld kellene, ha
minden földi ember úgy élne, mint egy
átlag magyar.

Nemrégiben megjelent egy cikk a köz-
legelôk tragédiájáról, mely azt próbál-
ja bemutatni, hogy mi történik, ha a
gazdák többet próbálnak kinyerni a le-
gelôbôl, mint amennyi nekik jutna.
Nos, az a helyzet, hogy a mi Földünk
valójában egy közös legelô. És most

azzal kell szembenéznünk, hogy
majdnem háromszor annyit legelünk
rajta mi magyarok, mint amennyi jut-
na. És persze vigasztalódhatunk azzal,
hogy az amerikaiak még nálunk is
több mint kétszer többet legelnek,
vagy az arab emírségekbeliek még an-
nál is többet, a valóság az, hogy
összességében már nem a hozamot,
hanem az alaptôkét fogyasztjuk, s azt
is gyorsuló ütemben. 

Amikor fenntartható fejlôdésrôl be-
szélünk, akkor szépen szólva azt pró-
báljuk elmondani, hogy ezt a mai
életstílusunkat lehetôleg minél hama-
rabb fel kellene váltani egy olyannal,
ami nem emészti fel a Föld tartalékait,
vagyis ami hosszú távon is fenntartha-
tó. Amikor egy falu közlegelôjén le-
geltetô gazdát kell megítélnünk, aki
több tehenet hajt ki, mint amennyi ne-
ki járna, akkor könnyen azt mondjuk
„ez bizony erkölcstelen! – ráadásul
még tönkre is mennek!”. Most, hogy
ráeszméltünk, hogy mi is többet legel-
tetünk, mint amennyi jut, vajon mit
mondunk? Csak legeltetünk tovább?
Nem kellene tennünk valamit?

Tájékozódjunk, gondolkodjunk, talál-
junk ki változtatásokat napi rutinjaink-
ban! Ha az interneten a keresôbe beír-
juk, hogy „ökológiai lábnyom”, cik-
kek tömegét olvashatjuk a tárgyban,
sôt, még lábnyom kalkulátorokat is ta-
lálhatunk, amik szigorúbban vagy kö-

nyörületesebben, kiszámolják a mi
lábnyomunkat. (például: http.//tavok-
tatas.kovet.hu/okolabnyom.html vagy
http://myfootprint.org) E kérdôívek
tanulmányozása hozzásegít minket,
hogy megtaláljuk a saját életünkben a
változtatási lehetôségeket. De a net
máshogy is segít: például a
http://www.globalisfelmelegedes.info
oldalon találunk ötven egyszerû taná-
csot, amelyek megfogadása segít meg-
menteni a Földet. 

Már az is nagy szó, hogy merünk e
dolgainkról beszélni? Hogy informá-
ciókat kezdünk gyûjteni? Az elsô pil-
lanatban talán igen. A második pilla-
natban viszont a szöveg már nem elég;
ugyanis mára ott tartunk, hogy egy
Föld már nem elég. – csakhogy másik
nincs.

Fóris Ferenc 
Kokukk Egyesület

TE IS TÚL NAGY LÁBON ÉLSZ!

–  A lakása ajtaját nappal és éjszaka is zárja be, még ak-
kor is, ha csak pár percre megy a kertbe, vagy esetleg
az emeltre!

–  Lakása ajtajait többpontos biztonsági zárral, vagy biz-
tonsági ráccsal lássa el!

–  A postaládában felgyülemlett reklámújságok szóróla-
pok jelzésként szolgálnak a betörôk számára, ezért ta-
nácsos megkérni egy megbízható szomszédot, is-
merôst, hogy naponta ürítse a postaládát!

–  Idegeneket ne engedjen be lakásába, mindig gyôzôdjön

meg róla, hogy valóban hivatalos ügyben érkezett-e
az, aki önhöz ilyen ürüggyel kéredzkedik be!

–   Amennyiben a lakása, vagy annak környezetében gya-
núsan viselkedô személyt lát, értesítse a rendôrséget!

NE ADJON ESÉLYT A

TOLVAJOKNAK!

Budakeszi Rendôrôrs
06 23 450 007

107, 112

A lakásával kapcsolatban ugye, 
Ön nem FELELÔTLEN ember?
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Jún ius i  
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Ozorák Gábor  és  Vá lócz i
Va lér ia  gyermeke:  Ozorák
Gré ta ,
Diószeg i  Gyu la  és  Rácz I ld ikó
gyermeke:  D iószeg i  Bence ,
Fehér  Lász ló  és  Fehér  Hajna l
gyermeke:  Fehér  Bence

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

R é d e y  I v á n

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 ee ss ss  KK ff tt ..

Összevont nyári Telki Napló!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a következô
– összevont júliusi és augusztusi - szám

augusztus végén jelenik meg!

Következô lapzártánk várható
idôpontja: augusztus 12.

Elérhetôségeink változatlanok:

telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy
tárhelyet igénylô fotók, fájlok

számára)

Mindenkinek kellemes nyarat
kíván a Telki Napló!

TANTE KERT ÉTTEREM
Hangulatos kerthelyiséggel, megújult étlappal és vezetéssel

várjuk minden kedves régi és új vendégünket!

változatos napi menük,
hidegtálak megrendelésre,

grillételek, olasz fagylalt-különlegességek,
céges- és magán rendezvények (esküvôk, bankettek,

születésnapok, stb.)

Budajenô, Kossuth L. u 59.   Telefon: (26) 371-665

Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 11-tôl 23 óráig

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

SZÍNESTÉVÉ JAVÍTÁS
ORION, VIDEOTON, DUAL, SCHNEIDER, ITT-NOKIA,

HELYSZÍNEN, AZONNAL,
VILLAMOSMÉRNÖK VÉGZETTSÉGGEL,

GARANCIÁVAL!
0 6 - 2 0 - 4 1 0 - 6 3 9 3

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetemet fejezem ki Füredi Róbertnek és csa-

ládjának, valamint Neszmélyi Imrének és feleségének,

Halász Teréziának, akik férjem súlyos betegségével kap-

csolatban önzetlen segítségükkel nagyon megkönnyítet-

ték helyzetünket.
Isten áldja meg életüket!

dr. Lehrner Judit
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Megújult a

TOP HAIR 
FODRÁSZSZALON

Tapasztalt szakemberek kibôvült szolgáltatásokkal várják Önt!

Az autómosó szolgáltatást igénybe vevôknek további kedvezmények! 
2089 Telki, Budajenôi út 4. (Szolgáltatóház)  Telefon: 06-30-823-4297

FODRÁSZAT
– Férfi-, nôi-, és gyermek hajvágás
– Hajszínezés, hajfestés, melírozás
– Egyedi, divat és alkalmi frizurák készítése
– Minôségi anyagok (JOICO,)
– Hajgyógyászat:

- sérült, töredezett, igénybevett haj újraépítése és táplálása
- mélyhidratálás
- a haj nedvességtartalmának és egészséges fényének visszaállítása (a Joico
professzionális, exkluzív hajújraépítô rendszerével)

KOZMETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
– Arckezelések bôrtípusnak megfelelôen, gépi hatóanyag-bevitellel

PAYOT & PRESTIGE professzionális kozmetikumok
– Szôrtelenítés
– Tartós szempilla és szemöldökfestés
– Testkezelés:

- Cellulit masszázs
- vákuum masszázs
- alakformáló testtekercselés

– Exkluzív arckezelések:
- arany kolloiddal
- kaviárral
- növényi placentával
- mézzel és csokoládéval

– Foto és termoterápiás kezelés:
- aknés, problémás bôrre
- rosaceára
- érett bôrre

– Professzionális sminkek készítése esküvôkre, partykra, különleges  
alkalmakra

– Testfestés
– Speciális effektek készítése (maszkok farsangra, Halloween-re)
– BEN NYE, KRYOLAN, PARIS BERLIN anyagokkal
– Sminktanácsadás
– Mûszempilla-ragasztás

TESTMASSZÁZS, TALPMASSZÁZS
– Hatásai:

- pihentetô, nyugtató
- méregtelenítô, immunerôsítô
- vér- és nyirokkeringés fokozó
- energizálja a testet, lazítja az izmokat
- A test-lélek-szellem egységre épül

CSONTKOVÁCSOLÁS
A kiropraktika a gerinc csigolyáinak, és azok nyaki, háti, keresztcsonti kapcso-
latának helyrerakásával és az izületekkel foglalkozik. A rendellenesen elcsúszott
csigolyák bántják a kilépô idegeket. Ez hat az idegrendszer, az izmok, a belsô
szervek és a testrészek állapotára. A kimozdult csigolyák, izületek helyrerakása
után a kilépô idegek felszabadulnak a nyomás alól, így a test és szervei ismét
harmóniába kerülnek, az izomfeszülések oldódnak.

Szolgáltatásaink hamarosan ezekkel az újdonságokkal bôvülnek: 
– IPL (villanófényes) tartós szôrtelenítés, – Mûköröm építés,  

– Mezoterápiás hatóanyag bejuttatás tû használata nélkül (ráncfeltöltés), – 3D-s szempilla hosszabbítás

                 


