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2009. szeptember 5., szombat

Immár 5. éve szeptember első szombatja az „Egészség napja” Telkiben.
A program indításakor célunk volt, hogy felhívjuk a figyelmet a
betegségek megelőzésére, a szűrővizsgálatokon és állapotfelméréseken
való részvételre, az egészséges életmódnak, az egészséges környezet
kialakításának, és a mindennapi mozgásnak a fontosságára.
5.-6. oldal

IV. Kistérségi Fesztivál
Népi mondóka
Ha Domonkos forró,
kemény tél várható.

Lőrinc-napja, ha szép,

sok a gyümölcs, és szép.
Bertalan szép idővel,

az ősz is nekünk kedvel.
Sűrű eső augusztusban,

Jó mustot ád a hordóban.

Immár 4. éve ismerkedhetünk kistérségünk településeinek kulturális
életével. Telki és Budajenő szeptember 25-én, pénteken este várja az
érdeklődőket.
12. oldal

ÜTEMES MENETREND A
ZSÁMBÉKI MEDENCÉBEN
A Volánbusz Zrt. értesíti utasait, hogy 2009. augusztus 22-étől ütemes
menetrendet vezetett be a Zsámbéki medencében.
7-9. oldal

ŐSZI FALUTAKARÍTÁS
Kedves Telkiek!

Mindenkit várunk szeptember 19-én, szombaton a szokásos őszi
falutakarításra!
10. oldal

Beszámoló a Képviselő testület üléséről
H I VATA L I H Í R E K

Telki Község Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi döntéseket hozta. A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a
legfontosabb közlendőket tartalmazza. A teljes jegyzőkönyv megtalálható a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben.

2009. június 29.

A közbeszerzési szabályzat elfogadása

A testület elfogadta a régi helyébe lépő új közbeszerzési
szabályzatot, amelyre törvényi változások miatt volt szükség. A
legfontosabb módosítások közé sorolható, hogy megszűnt az
egyszerű, valamint a nemzeti eljárás és csak a közösségi jellegű
maradt meg, illetve szigorúbbak lettek a nyilvánosságra hozatali
feltételek is.

Beszámoló a polgármesteri hivatal 2008. évi
tevékenységéről

A polgármesteri hivatal tavalyi évi munkájáról Lack Mónika
aljegyző számolt be a jelenlévőknek. Elmondása szerint az utóbbi
időben elsősorban az építésügyön és az igazgatási csoportnál
sokasodtak a teendők, ezért létszámbővítést javasolt 2010-től. Erre
a kérdésre ősszel tér vissza a testület, amikor az ügyiratforgalmat
alapul véve döntenek az esetleges létszámemelésről. A beszámolót
a képviselők egyhangúlag elfogadták.

A csendrendelet elfogadása

A testület egyhangúlag elfogadta a korábban már tárgyalt rendelettervezetet. A részletekről a Telki Napló mostani és előző számában
megjelenő mellékletből tájékozódhatnak a lakosok.

Az ebek mikrochipelési lehetőségének megtárgyalása

A képviselők megállapodtak abban, hogy a kistérségi szinten
felmerülő kezdeményezést, az ebek mikrochippel történő ellátását
(amelynek megvalósítását az Unió legkésőbb 2012-ig előírta)
támogatják, de kötelezővé egyelőre nem teszik. A feladat
előfinanszírozását a 2009. évi költségvetésében a tartalék keret
terhére javasolták megvalósítani oly módon, hogy azt az eb tulajdonosok utólag fizetik meg az önkormányzatnak. A testület ezután
felkérte a jegyzőt, hogy az ehhez kapcsolódó önkormányzati
rendelet ebek tartásáról szóló részének módosítását dolgozza ki.

Az állattartási rendelet áttekintése

A testület úgy határozott, hogy az állattartásról szóló rendelet
áttekintésére, és az új rendelet előkészítésére egy három főből álló
ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjául Halász Terézia,
Szigeti Antal, valamint Réthy Imre képviselőket választották meg.

Az SZMSZ módosításának megtárgyalása

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
(SZMSZ) szövegében pontosítások történtek, valamint a
jelenlévők megszavazták, hogy ezentúl évente 2 helyett 1 közmeghallgatás legyen.
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A lágyabb ivóvízellátás megoldásának áttekintése

A testület döntött arról, hogy az Érd és Térsége Vízközmű Kft.-vel
fennálló ivóvíz szolgáltatási, és az önkormányzat tulajdonában álló
víziközmű vagyonának üzemeltetésére, illetve bérletére kötött
szerződéseket 2009. december 31-i hatállyal felmondja, megerősítve ezzel a korábbi hasonló lépését. Emellett az ehhez kapcsolódó vagyontárgyakat Telki saját kezelésébe veszi, valamint falunk
a jelenlegi vízszolgáltató tulajdonát képező, de Budajenő közigazgatási területén működő víziközmű vagyontárgyak további
sorsát tárgyalással kívánja rendezni. A képviselők felhatalmazták a
polgármestert az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.

A Barka utca aszfaltozása

A jelenlévők úgy határoztak, hogy amennyiben a Barka utcában
lakók legalább 70 százaléka 2009. július 21-ig befizeti az
önkormányzat számlájára az aszfaltozás várható költségeinek 65
százalékát, akkor támogatja a beruházást.

Ingatlan területszerzés kérdése

Egy nyugdíjas ajándékozási felajánlását elfogadták a képviselők,
így az önkormányzat tulajdonába került egy, a szennyvíztisztító, és
a majdani pátyi összekötőút melletti, közel 4500 négyzetméteres
terület.

2009. július 28.

A Budakeszi Rendőrőrs beszámolója

Dr. Medveczky Zsolt rendőrfőhadnagy beszámolójából a jelenlévők megtudhatták, hogy Telkiben 2008-ban 26 bűncselekményt
regisztrált a Budakeszi rendőrőrs, szemben a 2007-es 36-tal. A
lopások száma 21-ről 13-ra csökkent, a betöréseké 8-ról 6-ra, a
vagyon elleni bűncselekmények 21-ről 15-re, míg gépkocsiból 2
alkalommal tulajdonítottak el vagyontárgya(ka)t. A rablások száma
viszont sajnos az előző évi 0-val szemben 2-re emelkedett. Bár
egyre összehangoltabban tesznek meg mindent ezek ellen, több
besurranásos lopást regisztráltak körzetünkben, amelyek
elkövetésekor a tettesek gyakran használják ki, hogy bizonyos
esetekben a nyílászárók őrizetlenül hagyva maradnak nyitva (pl. ha
valaki nyitva hagyja a ház ablakait, miközben a kertben van).
Pozitívumként megemlítette, hogy az elmúlt évben 60 főt sikerült
elfogniuk, amelyek közül 27-et tettenérés során. A jövőben
bűnügyi akciókkal és a különböző bűnmegelőző szervezetekkel
szorosan együttműködve próbálják majd csökkenteni a betörések
és a gépkocsilopások számát, emellett pedig az általános iskolákban is tartanak majd előadásokat.
A polgármester mindehhez hozzáfűzte, hogy a falunkban működő
kamerarendszer a rendőrség és az önkormányzat együttműködésével lehet hatásos. Előrelépésnek számít, hogy az új szabályok már a közterület felügyelőknek is használati jogot adnak,
kistérségi szinten pedig hamarosan egy összehangolási folyamat
kezdődhet.
Danóczy Balázs emellett kiemelte, hogy a testület elégedett a
körzeti megbízott munkájával, és hogy külön köszönet illeti falunk
polgárőrségének tagjait, amiért önkéntes munkájukkal segítenek
fenntartani a rendet településünkön. Elhangzott az is, hogy
önkormányzat továbbra is együttműködik a rendőrséggel.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
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Az óvodavezetői pályázat elbírálása

H I VATA L I H Í R E K

Palugyai Dorottya óvodavezető a tavasz folyamán jelezte a képviselő testületnek, hogy szülési szabadságát követően már nem
kíván visszatérni, így pályázatot kellett kiírni a tisztségére. Az
igazgatói pályázatra az egyedüli jelentkező a jelenleg megbízottként dolgozó Majer Györgyné volt. Mivel ő eddig is közmegelégedésre végezte munkáját, a képviselők egyhangúan kinevezték a
posztra. Az új vezető beszédében megköszönte a bizalmat, és
elmondta, hogy bízik a további sikeres együttműködésben.

Utcanevek változtatásával kapcsolatos tájékoztató

A testület már korábban is foglalkozott az utcanevek és a
házszámok rendezésével, azonban most érdemi lépések várhatóak
ezzel kapcsolatban. A témában három fontos kérdést kell megkülönböztetni: a problémás utcanevek tisztázását, a házszámok
rendezését (az új részeken, a helyrajzi számokkal besorolt
ingatlanoknál és ahol a két oldal házszámai között csúszások
vannak) és azt, hogy az ezzel járó teendők minél könnyebben
elvégezhetők legyenek. A tervek szerint a módosításokat követően
a közművek hivatalból lesznek értesítve, minden más helyen
(nyugdíjbiztosító, okmányiroda, stb.) viszont egyénileg kell az
érintett lakosoknak eljárniuk.
A későbbiekben a TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) foglalkozik majd az előkészítéssel és tesz majd javaslatot a testületnek.

Útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló helyi rendelet
megalkotása

Az infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos rendelet korábban nem

szólt kifejezetten az útépítésről, inkább csak a csatornázásról. A
Barka utca építése kapcsán azonban felmerült, hogy szükség van
ilyen jellegű rendelkezésekre. A rendelet még finomításra szorul,
de lényegi pontjait tekintve már körvonalazódni látszik az új,
részletes és pontos szabályozás. Ennek egyik lényeges pontja amellyel már most kiegészítették a rendeletet -, hogy a nem
gyűjtőútként funkcionáló utcák építésekor a költséget tekintve a
lakossági önrész 65, míg az önkormányzati 35 százalékos lett.

A Pajta épületének dekorálása

Az egyik képviselő szerint a Pajta múltja miatt szükség lenne egy
didaktikus sorozatra, amely megemlékezésként, Telki történetének
egyes részleteit felidézve díszítené a hamarosan megújuló épület
belső falait. A jelenlévők úgy döntöttek, hogy ezt, valamint hogy
helyi művészek is pályázhassanak a lehetőségre, megvizsgálja
majd az OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság). Az uniós
támogatás miatt meg van határozva, hogy mire költhető a pályázati
pénz, ezért a projektmenedzsernek is jóvá kell hagynia minden
változtatást.

A Duna-Vértes Regionális Hulladék Gazdálkodási Társulás
Alapító Okirat módosításának elfogadása

A Duna-Vértes Regionális Hulladék Gazdálkodási Társulás
Alapító Okirat módosításának korábbi változatát újratárgyalták,
ezért a képviselőknek ezt most ismét el kellett fogadniuk.

Tisztelt Telki Lakosok!

Szilágyi Balázs

Mint arról az előző lapszámban már értesülhettek, valamint honlapunkról is tájékozódhattak, június 30-án hatályba
lépett a zajkibocsátás korlátozásáról szóló rendelet, amit a köznyelv egyszerűen csak „csendrendeletnek” hív.

Tudatában vagyunk annak, hogy a környezetvédelmi tárgyú rendeletek esetében, mint amilyen ez a rendelet is, időt
kell hagyni arra, hogy beépüljön a mindennapokba, az emberek megszokják, életük részévé tegyék az abban
foglaltakat. Ezért a rendeletben foglalt magatartási szabályokat megszegőkkel szemben a Képviselő testület a
fokozatosság elvének alkalmazását tartotta kívánatosnak, ami annyit tesz: júliustól-szeptemberig a közterületfelügyelő „csak” figyelmeztet, a szabálysértés alkalmazására októbertől kerül sor.
Többek kérésének teszek most eleget azzal, hogy ismételten felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a rendeletre,
mert a hatályba lépést követően is több bejelentés érkezett az egyes ingatlanokról kiszűrődő hangos zaj miatt. Kérem
vegyék figyelembe a rendelet kiemelten fontos részét, amely az idő korlátozásokat pontosan megszabja.
Szeptembertől lejár a türelmi idő, de nem célunk a bírságolás! A Telki Napló jelen számában ezért újra megtalálhatja
mindenki külön lapon a rendelet szövegét. Bármely probléma megoldása a legegyszerűbb módon az emberi szó
segítségével történhet. Ha bárki a rendelet szabályait sértő zajkibocsátást észlel, kérem, hogy adja át a laphoz
mellékelt nyomtatott példányt annak a figyelmetlen lakótársunknak, aki esetleg nem ismeri a rendelet szövegét.

Remélem, hogy ezzel a rendelettel sikerült a nyugalmat szolgálni, s közben ideális keretek közé szorítani azokat a
zajforrásokat, melyek az élet, a dolgos hétköznapok elkerülhetetlen velejárói. „Élni és élni hagyni”. Legyen ez a
mottó!
Tisztelettel:
Kókai Rita
jegyző

2009. július-augusztus
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Sikeres pályázat útfelújításra!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Telki község önkormányzata a KMRFT-TEÚT-2009 jelű, „Belterületi közutak
felújításának, korszerűsítésének támogatása” céljából kiírt pályázaton az Akácos
utca, Erdő utca, Tölgyfa utca burkolat felújítása című pályázathoz 13.367.503
forint támogatást nyert.
A Polgármesteri Hivatal a munkák elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást
megindította, a kivitelezésre várhatóan idén októberben kerül sor. A felújításra
kerülő útszakasz révén a település belső részén a közlekedési feltételek lényegesen
könnyebbek lesznek. Nem csak a korábbi, a csapadékvíz által már sok helyen
elmosott minimális aszfaltréteg kerül kiváltásra, hanem megoldódik a Muskátli
utca és az Akácos utca kapcsolódása is.

Megrendelhető DVD felvételek
a 2007-es, 2008-as és a 2009-es telki eseményekről
Kedves Telkiek!

letve onnan letölthetők.

2008: Faludisznaja, VI. Telki Fesztivál (benne a templomi
hangverseny a Telki Nőikarral, a Telki Énektanár Quartettel és a Gabrieli Énekegyüttessel), október 23-i megemlékezés, telki Betlehem, adventi hangverseny az Általános
Iskolában

mezen lehet hozzájutni, a sokszorosítás önköltségi árán

Tartalma:

Fodor János telki barátunk áldozatos munkájának eredmé-

nyeként az elmúlt 2 évben DVD minőségű felvételek ké-

szültek településünk rendezvényeiről. A felvételek rövid
összefoglalói a www.telki.hu honlapon megtekinthetők, il-

Az eseményekről készített hosszabb „filmekhez” DVD le(600,- Ft/db). Ezeket a DVD lemezeket a Telki Polgármes-

teri Hivatalban lehet megrendelni a hivatal@telki.hu címen. A rendeléskor kérjük megadni a megrendelő nevét és

telefonszámát, valamint a lemez sorszámát, és hogy hány
darabot kérnek belőle! A rendeléseket 2 hetente összesít-

jük, a kész anyagok telefonos vagy E-mail értesítés után a
Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán vehetők majd át.

Letölthető rövid anyagok a
www.telki.hu oldalon:

Megrendelhető teljes DVD felvételek:

1. lemez: A VI. Telki Fesztivál eseményei, 2008. május 1617. (3.98 GB)

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

Tartalma:

2007: Emléktábla-szentelés, Telki Énektanár Quartett koncertje, Kistérségi Fesztivál, Kodály-est, adventi hangver-

seny a Telki Nőikarral, a Telki Énektanár Quartettel és a
4

2009: Faludisznaja, beszélgetés a Wass Albert filmvetítés
után, VII. Telki Fesztivál első nap: Dunai Tamás-Tarr Mari, második nap: Bon-Bon, hastánc és templomi hangverseny a Telki Nőikarral, a Telki Énektanár Quartettel és a
University of Utah Singers-szel

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

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

komlói HímSingers együttessel

2. Telki események 2009 első feléből (461 MB, 8’08”)

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

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

Az Egészségnap programja

PROGRAMOK

2009. szeptember 5., szombat

Immár 5. éve szeptember első szombatja az „Egészség napja”
Telkiben. A program indításakor célunk volt, hogy felhívjuk a
figyelmet a betegségek megelőzésére, a szűrővizsgálatokon, és
állapotfelméréseken való részvételre, az egészséges életmódnak,
az egészséges környezet kialakításának, és a mindennapi
mozgásnak a fontosságára.
Ebben az évben a Szent Ferenc Kórház orvosai, egészségügyi
dolgozói vezetésével zajlanak az állapotfelmérések, szűrővizsgálatok, tanácsadások. Bemutatkozik a „ Budavidék Zöldút” is:kiállítással, tanácsadással várja a természet szépségei, és a
környezetvédelem iránt érdeklődőket.
Az évek során Telkiből egy sportos-mozgást szerető település lett,
ahol az óvódásoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenki talál
kedvének és fittségi szintjének megfelelő sportolási-mozgási
lehetőséget. Ha eddig nem tette meg, nem élt a lehetőséggel, most
itt az alkalom, hogy bekapcsolódjon Ön is. Kipróbálhatja ügyességét, bátorságát az iskola mellett felállított mobil mászófalon.
Várjuk foci, asztalitenisz, strandröplabda, kosárlabda, görkorcsolya, és családi versenyeikre, akár résztvevőként, akár szurkolóként.
Este az Áttűnések improvizáziós színház különleges, rendhagyó
előadásával zárjuk a napot, mely a test átmozgatása után, az
érzelmeinkre és lelkünkre hat.
Színészek:
Argalász Attila, Bánki László, Bársony Krisztina,
Illés Zsófi, Riegel Zoltán, Sütöri Ágnes, Szakolczai Krisztina
Zenész: Németh Péter
Játékmester: Gyenese Györgyi

SZÍNRE LÉPTÜNK...

Egyszer volt, hol nem …, 2004 nyarának utolsó napjaiban alakult
egy csapat.
Bakó Tihamér hívott meg minket: csináljunk színházat! A
playback-színház eszközeivel - spontaneitás, kreativitás, az "itt és
most" élménye - ismerjük meg jobban magunkat és egymást, s
tanuljuk közben a rögtönzés technikáit.
Jó időt szántunk erre. Sokat formált minket a játék. Az improvizációs színjátszást mi is alakítottuk, a saját képünkre. S
miközben személyes életünkben sok-sok változást megéltünk,
kísérni is tudtuk egymás sorsának alakulását az önismereti
folyamatban.
Végül pedig együtt maradtunk: playback-színésszé váltunk, és
társulattá értünk össze a művészi képzésben. Nevet, majd arcot
választottunk magunknak, s elhatároztuk, kilépünk a színre: hírt
adni magunkról, közönséget szólítani, megmutatni sokszínű tükrét
a nézők személyes történeteinek.
Így érkeztünk meg mi, az ÁTTŰNÉSEK IMPROVIZÁCIÓS
SZÍN-HÁZ, együtt a tavasszal, 2006-ban. Azóta havonta
legalább egy előadásunk van (legtöbbször a Ráday Könyvesház
pince-pódiumán), de fellépünk konferenciákon, rendezvényeken
is, és örömmel teszünk eleget egyéb felkéréseknek.
Várunk mindenkit! Jó egészséget! Jó játékot! Jó szórakozást
kívánunk!
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
2009. július-augusztus

2009. szeptember 5.

Időpont
8.15
9.45
10.00

Helyszín
Műfüves pálya
Műfüves pálya
Tornaterem

10.00

Könyvtár

10.00
10.30
15.20

Iskola udvar
Iskola udvar
Műfüves pálya

16.00
17.00

Tornaterem

17.30

Iskola előtti tér

18.00

Műfüves pálya

19.00

Könyvtár

Program
Kornell kupa-picur
Kornell kupa-mini
Budajenő - Telki
asztalitenisz verseny
Szűrővizsgálatok,
Állapotfelmérés
Tanácsadás
Zöld-út kiállítás
Környezetbarát mosószerek
Mobil mászófal
Strandröplabda bajnokság
Telki kispályás labdarúgó
bajnokság nyitó mérkőzése
Iskolai betonpálya Görkorcsolyaügyességi akadályverseny
nevezés a helyszínen
Budajenő - Telki
Női kosárlabda
Asszonycipelés
Szkanderbajnokság
Kötélhúzás
Budajenő-Telki képviselők
labdarúgó mérkőzés
Áttűnések Improvizációs
Színház előadása

A KORNELL KUPA PROGRAMJA

KORNELL PICUR
8:15-8:45
regisztráció 2003-2004 csapatoknak
8:50
sorsolás
9:00-10:30
2003-2004 mérkőzések
10:40
KORNELL PICUR eredményhirdetés
KORNELL MINI
regisztráció 2002-es csapatoknak
9:45-10:15
sorsolás
10:20
10:30-12:00
2002-es mérkőzések
12:15
KORNELL MINI eredményhirdetés

TELKI KISPÁLYÁS FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
2009 ősz - nyitómérkőzések
15:20-16:15
nevezés augusztus 25-ig
16:30-17:25
TELKI - BUDAJENŐ képviselők
18:00-18:45

TELKI napló

5

Bemutatkozik a Budapesti
Szent Ferenc Kórház
PROGRAMOK

A kórházat az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei
alapították 1935 -ben. Az építkezéshez szükséges pénzt a nővérek
koldulásból, munkabérükből és adományokból gyűjtötték össze.
Az akkori elöljárónő Kuczera M. Flóra Anya célja az volt, hogy a
fiatal ápolónővérek minél jobb kiképzésben részesüljenek, nagy
szaktudással rendelkezzenek, és saját kórházban gyakoroljanak. A
kórház alapkőletétele 1935. augusztus 15.-én történt. Az eseményen dr. Czapik Gyula kanonok, későbbi püspök mondott beszédet. 1937. augusztus 19.-én Angelo Rotta apostoli nuncius
szentelte fel az intézményt.
Kórházunk a kezdetektől fogva feladatának tekinti az egyházi
személyek gyógyítását, ápolását. Ugyanakkor felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül szeretettel fogadunk és ápolunk minden
beteget.
1950-ben a kórházat államosították, 250 nővérnek kellett elhagynia a rend kolostorait és kórházait. Ezután a kórház először önállóan, majd 1967-től a János Kórház Széher úti Kihelyezett Részlegeként működött tovább, ellátva Budapest II. kerületének mintegy 60 000 lakosát. 1993-ban az állam és az egyház közötti
egyezmény alapján a Kongregáció visszakapta a kórház tulajdonjogát és 1996-ban teljes egészében a fenntartás jogát is.
1996. január 1-től a kórház levált a János Kórházról és újra önállóan kezdett működni.
Megalapításakor a kórházban sebészeti és belgyógyászati osztály
működött.
A 1992-ben egy amerikai pályázatnak köszönhetően, az említett
osztályok mellett, kardiológiai osztály is megkezdhette működését.
2007-ben a kórházreform kapcsán a sebészet megszűnt. Ekkor
változott meg a kötelező területi ellátás is. A II. kerületi betegek
helyett Nagykovácsi, Budakeszi és Budajenő lakosainak ellátását
rendelte el a szakhatóság. Földrajzi elhelyezkedését tekintve, Telki
lakosainak e területből való kihagyása mindannyiunk számára
érthetetlen volt. Ezért Danóczy Balázs polgármester úrral és Dr.
Kiss-Leizer Márta háziorvossal történt megegyezés alapján,
kórházunk a Telkiben bejelentett lakosokat is körzetként látja el.
Jelenleg a kórház 105 ággyal üzemel, ebből 24 ágy kardiológia, 20
ágy kardiológiai rehabilitáció, 21 ágy általános belgyógyászat, és
40 ágy a krónikus betegellátásra.
Az általános belgyógyászati ellátáson belül kiemelten foglalkozunk cukorbetegek, emésztőszervi betegségben, magas vérnyomás
betegségben és zsíranyagcsere zavarban szenvedő betegek ellátásával és gondozásával.
Kardiológiai osztályunk a nem invazív diagnosztika és gyógyítás
teljes eszköztárával, szív ultrahang, terheléses- és Holter laboratóriummal áll a betegek rendelkezésére. A kórház kiemelt
feladata a szívbetegek, szívműtéten átesett betegek rehabilitációja.
Kardiológiai és belgyógyászati járó beteg ambulanciáinkon
gondozzuk tovább betegeinket.
Krónikus osztályunkon a hosszantartó betegségben szenvedő
betegeinknek nyújtunk szakszerű, minőségi ellátást.
A kórház kiváló tevékenysége, kicsi, családias volta, a betegekről
való intenzív és odaadó gondoskodás, a nyugodt légkör – mindez
hozzájárul az itt ápoltak mielőbbi gyógyulásához. Kórházunk a
testi bajokon túlmenően igyekszik a beteg spirituális létére is
figyelemmel lenni. Ebben a munkában segítségére van a kórházlelkész, aki délutánonként járja a kórtermeket, és lelki vigaszt nyújt
6

azoknak, akik erre igényt tartanak.
A kórház épületében található egy kis kápolna, itt a betegek
naponta, igény szerint szentmisén vehetnek részt.

AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB ÉRTÉK!
A beteg ember számára nagyon megnyugtató, ha ismerősként,
barátként fogadják őt azok, akiktől a segítséget reméli és várja.
Lehet, hogy Ön, aki ezt a bemutatkozást most olvassa, teljesen
egészséges, de soha nem lehet tudn,i mikor lesz esetleg szüksége a
segítségünkre. Jöjjön el és ismerkedjen meg a kórház dolgozóival,
akik nagy számban állnak az Ön rendelkezésére is a Telkiben 2009.
szeptember 5.-én szombaton megrendezendő EGÉSZSÉGNAPON. Törődjünk egymással, ha lehet, előzzük meg a bajt!
Mindenkit hívunk és várunk!
Baltási Klára telki lakos
Szent Ferenc Kórház főnővére (28. éve)

MEGHÍVÓ

A Budapesti Szent Ferenc Kórház

TELKI napló

(Budapest II. kerület, Széher u. 73.) a

TELKI EGÉSZSÉGNAPON

2009. szeptember 5.-én 10.00 – 13.00 ig
ingyenes, szűrő és egészségnevelő programot
szervez.

kardiológiai és belgyógyászati témájú
ismeretterjesztő előadások egyénre szabott
tanácsadás - konzultáció
vércukor szűrés, koleszterin szűrés
diabeteszes neuropáthia szűrés
doppleres érvizsgálat
BMI számítás
vérnyomás mérés
diétás tanácsadás
STRESSZ-teszt
SZORONGÁS-teszt
DEPRESSZIÓ-teszt
kötetlen beszélgetés a kórház egészségügyi
dolgozóival
orvosok – ápolók, asszisztensek– pszichológus szociális munkás
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!!

2009. július-augusztus

KÖZÉRDEKÛ

ÜTEMES MENETREND A ZSÁMBÉKI MEDENCÉBEN
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a VOLÁNBUSZ
Zrt. 2009. augusztus 22-étől
ütemes menetrendet vezetett
be a Zsámbéki medencében.
Mind Perbál, mind Páty felé a
járatok napközben 30 perces
alapkövetési időközzel indulnak, melyek az utasforgalmi
igényeknek megfelelően a
legforgalmasabb szakaszon
sűrűbben közlekednek. Átszállási pont létesül Budakeszin, ahol a Telkin keresztül
érkező zsámbéki járatról biztosított az átszállás Budaörs
irányába, illetve új útvonalon
Törökbálint és Diósd érintésével a budatétényi Camponához.
Volanbusz Zrt.
Elnézést kérünk kedves olvasóinktól, de terjedelmi okok
miatt sajnos lapunk nem tudja
nagyobb méretben leközölni a
menetrendet!
A táblázatok kinyomtathatóak
a www.telki.hu vagy a
www.volanbusz.hu oldalakról
is.

2009. július-augusztus

TELKI napló
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KÖZÉRDEKÛ
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KÖZÉRDEKÛ

2009. július-augusztus
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P R O G R A M O K , Z Ö L D R O VAT

Bemutatkozik a
Buda Vidék Zöldút Szövetség
Szeptember első szombatján, az
Egészség Napon részletesebben is
megismerkedhetünk a Buda Vidék
Zöldút Szövetség munkájával, melynek 2007 tavaszán indult tevékenységéről az előző számban olvashattunk némi ízelítőt.
Délelőtt 10-13 óráig egy plakátkiállítás segítségével – melyet a
Corvinus Egyetem ötödéves tájépítész
hallgatói a Zöldút Szövetség helyi
települési felelőseivel és a helyi
önkormányzatokkal
együttműködve dolgoztak ki –
megismerhetjük a Szövetség
meglévő természeti és épített
értékeinkre épülő tájfejlesztési
javaslatait, résztvevő településenkénti lebontásban.
A tanulmányterv fő célja az
volt, hogy a tervezett Buda
Vidék Zöldút-hálózat annak
teljes területén folyamatosan
kényelmes, biztonságos használatú, ugyanakkor a jellemző
eredeti – a mező- és erdőgazdasági – tájhasználatokkal is
harmóniában lévő legyen.
További cél volt, hogy a megfo-

galmazott javaslatok hozzájáruljanak
a további sikeres egyeztetésekhez, a
zöldút harmonikus fejlesztéséhez és a
pályázati részvételekhez. A tanulmányterv alapján elkészült nagyméretű plakátok szemléletességüknél
fogva bemutató kiállításra is ideálisak,
így most a telki érdeklődők is
kedvükre böngészhetik őket.
A kiállítás ideje alatt (kb. 11 órától)
első kézből, a Szövetség szakmai
koordinátorától, Bárcziné Kapovits

Judit tájépítésztől kaphatunk információkat az eddig elvégzett munkáról,
a megvalósult és a jövőben elérni
kívánt célokról, a fejlődési, fejlesztési
lehetőségekről, az örökbefogadási
programról, de a közel egy órás
beszélgetés során ő is kíváncsian várja
az érdeklődők véleményét.
Mindenkit szeretettel várunk!
KOKUKK Egyesület/Láng Noémi

ŐSZI FALUTAKARÍTÁS

Mindenkit várunk szeptember 19-én,
szombaton a szokásos őszi falutakarításra! Az előzetes szemrevételezés azt mutatta, hogy most jóval
kevesebb az utcákon, üres telkeken
elszórt szemét, mint tavasszal volt.
Ezért ezúttal csak a falut átszelő főút
mellett, és ezzel együtt a két
faluközpontban szednénk össze a
szemetet. (Ahogy a nagyanyám
mondaná: csak ahol a papok
táncolnak.)
A gyülekezőhely a két faluközpont
lesz: az iskola melletti parkolóban és a
polgármesteri hivatal udvarában
10

Kedves Telkiek!

találkozunk 10-kor. Itt történik majd a
munka elosztása, és itt lehet zsákokat
vételezni. Akik az út mellett szednek
szemetet, azok láthatósági mellényt is
kapnak, a Pest megyei Közútkezelő
Kht. jóvoltából. Mivel gyerekek az út
mentén nem dolgozhatnak, gyerekes
családok inkább az iskola melletti
parkolóhoz menjenek. A munka kb.
egy-másfél órát vesz igénybe, de aki
csak egy fél órát tud a részvételre
szakítani, azt is nagyon várjuk!
Ha valaki úgy látja, hogy a saját
utcájában, kedvenc játszóterén stb.
sok a szemét, és családjával vagy
TELKI napló

barátaival inkább ott tenne rendet, ezt
is választhatja. Ehhez kaphat zsákokat
10-kor a gyülekezőhelyeken, és az
összegyűlt hulladékot természetesen
berakhatja a falu által megrendelt és
kifizetett konténerbe. Kérjük azonban,
hogy a saját háztartási és egyéb
hulladékát senki ne hozza ide! Félő,
hogy különben kezelhetetlenné válik a
helyzet, és mindent el fog lepni a
valahonnét odakerült, a konténerbe
már nem férő szemét.
Viszontlátásra 19-én!

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

2009. július-augusztus

HULLADÉKHÍREK
Z Ö L D R O VAT

Kisebb mennyiségű építési törmelék
lerakása

Már megint hová tegyük a nyesedéket?

Az utóbbi hónapokban többször és több helyen is
ajánlottuk kisebb mennyiségű építési törmelék lerakására a
zsámbéki hulladéklerakót. A közelmúltban azonban ennek
engedélyeit visszavonta a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség. A zsámbéki önkormányzat
tájékoztatása szerint a lerakót ennek ellenére mőködtetik,
mert az üzemeltető vállalkozás fellebbezést nyújtott be a
döntés ellen. A KoKuKK Egyesület tehát a továbbiakban
nem ajánlja a rendezetlen helyzetű zsámbéki lerakó
használatát. A legközelebbi, rendezett körülmények közt
működő hulladéklerakó Bicskén található.
Saubermacher-Bicske Kft.,
Bicske Körzeti Hulladéklerakó telep
2060 Bicske, Csákvári út hrsz. 015.
(Bicske és Felcsút között)
nyitvatartás: hétfőtől szombatig 6-19 óra
a lerakás díja köbméterenként 5700 Ft (egy átlagosan
megrakott utánfutó kb. fél köbmétert tesz ki)
tel: 06-22-705-174

Az AVE zöldhulladék-elszállítási
gyakorlata

Többen gyanakodva szóvá tették, hogy a szelektíven
gyűjtött és bezacskózott zöldhulladékot az AVE munkásai
ugyanarra a kukásautóra dobják fel, ahová az összes
kommunális hulladék kerül. Az AVE telepvezetőhelyettesének tájékoztatása szerint a hulladéktelepen a
kukásautókat ürítik, majd itt egy kézi válogatás következik.
A kupacból kiválogatják az AVE zöldhulladékos zsákjait,
és azokat egy konténerbe ürítik. Közben ezek tartalmát is
ellenőrizni kell, hogy nem került-e beléjük a komposztálási
folyamatot zavaró egyéb hulladék. (Viszonylag ritkán
szokott; a telepvezető szerint elég fegyelmezettek az
ügyfelek.) A tisztának minősülő zöldhulladék ezután
kerülhet csak a komposztáló telepre.
Az AVE egyébként maga is érdekelt a lerakott hulladék
szervesanyag-tartalmának csökkentésében, erre ugyanis
előírt hatérértékek vannak, részben az ezek bomlásakor
keletkező ún. depóniagázok káros hatásai miatt. (A
kérdésről bővebben tájékozódhat pl. itt: http://www.kvvm
.hu/szakmai/hulladekgazd/tervezes_seged/ts_5fej.htm, 8.
pont)
Szóval szelektáljunk csak bizalommal!
2009. július-augusztus

Közeledik az ősz, megint metszeni fogunk. A nyesedéket
szecskázógép nélkül nehéz komposztálni, az elégetés
nehézkes (előtte szárítani kéne az anyagot, de addig is hol
tároljuk), kukába, főleg nejlonzsákba gyömöszölni az
ágakat lehetetlen. A tavaszi falutakarítás egyik tapasztalata
az volt, hogy a nyesedék valamelyik közeli (pl. a ház előtti)
árokban, vagy az erdőszélen köt ki. Hát ezt akkor meg is
oldottuk…
Az önkormányzat tervezi, hogy az illegális lerakás
megakadályozása érdekében évente kétszer, néhány erre
kijelölt területen legális lerakási lehetőséget biztosít a
kertekben keletkező nyesedék számára. Az összegyűlt
anyagot a gyűjtésre kijelölt időszak végén nagy teljesítményű gépekkel felapríttatja, a keletkező mulcsanyagot
pedig a közterületeken hasznosítja. Ha már kiszállítjuk a
portánkról, akár a kijelölt területre is rakhatnánk az
erdőszél helyett.
A gyűjtés konkrét körülményeiről a Polgármesteri Hivatal
tájékoztatni fogja a lakosságot. Keressék az információt, és
éljenek a lehetőséggel!
KoKuKK Egyesület

Szeretné értékeit megőrizni?
Házát, tulajdonát
biztonságban tudni?
Szakszerű vagyonvédelmi és biztonságtechnikai
rendszerek telepítését vállaljuk, szaktudással és
tapasztalattal!

Vállaljuk:

– Családi házak teljes körű elektronikus
vagyonvédelmét,

– Kül- és beltéri kamerás megfigyelő rendszerek,
infrasorompók, telepítését, belső és külső térvédelmet,
– GSM típusú mobil átjelzőrendszerek telepítését,(nem
szükséges a telefonvonal)
– Tűzjelző rendszerek tervezését, telepítését,

– Beléptető rendszerek (ujjlenyomat és retinaleovasók)
szerelését,
– Villanyszerelési munkálatokat,

– Garázskapuk és kerti kapuk motorizációját.

Éredeklődni: Szépvölgyi László 06-30-22-14-794

TELKI napló

11

KISTÉRSÉGI FESZTIVÁL
2009.

KISTÉRSÉGI FESZTIVÁL
2009.

PROGRAMOK

Budajenő, 2009. szeptember 25., szombat

Telki, 2009. szeptember 25., szombat

19.45 - 20.00:
Megnyitó: Budai István polgármester

17.30 - 17.45:

Megnyitó: Zimonyi Adrienne és Móczár Gábor
alpolgármester

Közreműködik: Bereczki Dorottya (gitár-ének;
Herceghalom)
Helyszín: Báder-Magyar -ház (Telki, Fő u. 20.)
17.45:

"Képek, színek, formák" c. csoportos kiállítás: Anna
Zavileiskaia (Budajenő) fotói, Kisteleki Margit
(Budakeszi) selyemfestményei, Brauer Ildikó (Telki):
festményei
Helyszín: Báder-Magyar-ház

A kiállítás a megnyitó napján 20 óráig, másnap 10-17
óra között várja a látogatókat.
18.15:

Nyárvégi komolyzenei koncert

Fellépnek: Borka Eszter (cselló) - Borka Hanna (hárfa)
koncertje, zongorán közreműködik: Csontos Ferencné
Bauer Zsuzsa (Budajenő) és a VIVART kamarazenekar
(Budaörs)
Helyszín: Telki Általános Iskola Aula (Telki, Muskátli
u. 2.)
A koncert ingyenes!

20.00:
Round Nine zenekar (Budaörs) koncertje, Budajenő Magtár
Két ütős, két húros, egy billentyűs és két fúvós hangszer,
valamint két magával ragadó női hang, és persze kilenc ember
a dalok mögött. Ha a stílust próbáljuk meghatározni, fúziós
pop, ha érzéseket keresünk, mosolygós latin, feszes funky,
húzós blues-rock. Ha mindezt egy szóban akarjuk
összefoglalni, zene…
Zene, amelyet 2007 tavasza óta már számos budapesti és
vidéki klub, illetve fesztivál látogatói hallhattak – valamint a
2008-as Fringe Fesztivál zsűrije is, amely a zenekar
énekesnőjét, Hajagos Andreát választotta a Fringe
Hangjának.
A 2008 decemberében elkészült, Woodfish című albumnak
köszönhetően pedig ez a zene már a ’round Nine honlapjáról
is letölthető: www.roundnine.hu.
A zenekar tagjai:
Hajagos Andrea ének
Gion Zsófi vokál
Szalkay Dávid trombita
Leposa Balázs szaxofon
Kovács Gergő zongora
Huzella Bálint gitár
Pordán Ferenc basszusgitár
A koncert ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Telki SE Akrobatikus Rock
and Roll Világbajnok csapata
ügyes lányok és fiúk
jelentkezését várja
4-15 éves korig.

06 30 9 506 966
Péterfy Judit vezetőedző
www.sportdance.hu
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A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Kedves Nyugdíjas Barátaink!

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Mikor ez az újság megjelenik, már majdnem vége a nyárnak. Kirándulást nem
szerveztünk a nagy melegek miatt. A Magdiéknál tartott összejövetel azt
hiszem, jól sikerült, a meleget is elbírtuk a fák alatt. Magdi ötlete volt a saslik
sütése (melyet hárman: Magdi, Irénke és jómagam készítettük el), ami nagy
sikert aratott. A sütést Gyuri és Portik Feri vállalták, de sokan mások is
besegítettek – köszönet érte. A sütemények is nagyon finomak voltak, emellett
ital és kávé is volt. Mindezt a tagdíj befizetésből vettük, nem kérve Terike
segítségét.
Az összköltség 17.964 forint volt. Ebben a hónapban 26-ra tervezek egy
kirándulást Szilvásváradra. Sajnos az újság utána jelenik meg, így a
megjelenéskor már túl leszünk ezen a kiránduláson is.
Most olvastam, hogy meg lehet tekinteni, a Dunakiliti
duzzasztómű hídjáról a hömpölygő vizet. Telefonon
megérdeklődöm majd a részleteket, hogy hogyan és
mikor lehet odamenni. Ha érdekli a társaságot,
megszervezem. Ez egy szeptemberi program lenne,
október 10-én pedig egy négynapos Kárpátaljai
kirándulást tervezünk a Székelykör szervezésében. Ez
35 ezer forintba kerülne. Néhányan most mennek erre,
ők majd beszámolnak az útról. Én valószínőleg
megyek majd akkor. Akit érdekel, hívjon fel!
Lesz még egy program: a Bécs melletti Seegrotte
tavasbarlang megtekintése, amely lenyűgöző élményt
nyújt a látogatóknak. Délután pedig még egy bécsi
városnézés is belefér. Minden programtervünknél
érdemes megjegyezni, hogy általában szerdára szoktuk
tenni a kirándulásokat.
További szép napokat!
a képek a júliusi klubnapunkon készültek Magdiéknál
Márta

TELKIBORKLUB eddig és tovább

Néhány hónap telt csak el és máris 2
sikeres rendezvényről tudósíthatunk.
Boros kalandozásainkat a Balaton
környékével, Figula Mihály balatonfüredi majd Konyári Dániel balatonlellei borászok vezetésével kezdtük
meg.

Misi – fiatal kora ellenére – már
tapasztalt borászként, lebilincselően
beszélt a borvidékről, a borokról,
folyamatosan ébren tartotta a figyelmet, ami a harmadik pohár kiváló
nedű után már nem is olyan egyszerű
feladat. Aki próbálta már, tudja, hogy
miről beszélek. A borokhoz a Globall
Sporthotel séfje, Szabó Zsolt komponált ínyenc fogásokat. Közkívánatra
Szentiván éjjelén gyűltünk össze
ismét, más helyszínen, a Pagony
Étteremben. Második borÁSZként
Konyári Dánielt hívtuk meg, aki 6
2009. július-augusztus

fantasztikus borral örvendeztetett meg
bennünket. A kóstolt borok közül nem
lenne illő bármelyiket kiemelni, ezért
csak ennyit írnék: Sigillum Loliense,
azaz Lelle pecsétje. Boraikat mások is
magasra értékelték, hiszen Konyári
János 2008-ban a vörös házasítással
nyerte el a megtisztelő, Év bortermelője címet.
Elmondhatjuk, hogy mindkét rendezvény jó hangulatban telt el, és mindenki jól érezte magát, függetlenül
attól, hogy valakinek ez volt az első
borvacsorája, vagy tapasztalt borértőként foglalt helyet.
Legközelebbi programunk a BORTALPALÓ lesz, szeptember 18-19-én.
Ennek keretében 2 x fél napos
borismereti képzést indítunk Telkiben.
A péntek délutáni és szombat délelőtti
„órákon” Tompa Imre borújságíró
TELKI napló

tolmácsolásában hallhatunk borvidékeink jellegzetességeiről, megismerhetjük a szőlőfajták nagy részét.
Oktatónk a borkészítési eljárások
mellett a jelenlegi trendekről is mesél
nekünk. A száraz anyaghoz, természetesen egy kis „likviditás” is dukál,
mindkét nap, 8-10 boron fogjuk
gyakorolni a kóstolás technikáját.
Következő rendezvényként elméleti és
kóstolási tudásunkat elmélyítve Bock
József, villányi borász borait kóstolhatjuk meg a mester bemutatásában,
október elsején. Mindkét rendezvényt
a Globall Sporthotel üvegtermében
tartjuk, a részletekről a www.limeco.hu weboldalon olvashatnak, vagy
érdeklődhetnek a 20-444-3134 vagy
30-575-0483-as telefonszámokon.
Gónusz Gabriella, Koltai Piroska
TELKIBORKLUB
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AZ ÓVODA HÍREI

A gépkocsijával kapcsolatban
ugye, Ön nem
FELELŐTLEN ember?

KÖZÉRDEKÛ

Kedves Ovisok és Szüleik!
ISKOLAI ÉVNYITÓ

Kedves iskolába menő nagycsoportosaink!
Szeretettel várunk benneteket az iskolai évnyitó
ünnepély előtt fél órával az óvoda aulájában,
ahonnan együtt megyünk át a tanévnyitó
ünnepélyre.
Kérünk, szóljatok csoporttársaitoknak is!
Óvó nénik

–

Régi Óvodásainkat (akik nem kértek nyári
elhelyezést) augusztus 31-től, illetve az óvónőkkel
megbeszélt időponttól várjuk.
Étkezést csak annak a gyermeknek nem kérünk,
akinek a szülei előző héten lemondják az ebédet.
Kérjük, hogy a 26/ 372-667-es telefonszámon
jelezzék lemondásaikat.
A telefont új kollégánk Puklusné Nagy Szilvia
(Szilvi néni) veszi fel.
Majer Györgyné Erzsike néni

– Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, illetve,
hogy a riasztó be van-e kapcsolva!

ÉTKEZÉS

14

Gépkocsijával lehetőleg jól kivilágított helyen parkoljon le!

– Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármű
okmányait soha ne hagyja a gépkocsijában!
– Ne hagyjon csomagot, mobiltelefont valamint egyéb értékes
műszaki cikkeket és azok tartóit az utastérben!

– Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, kapcsolja
be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll ki az
autóból!
– Amennyiben a gépkocsik közt gyanúsan viselkedő személyt
lát, értesítse a rendőrséget!
NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Budakeszi Rendőrőrs
06 23 450 007,
107, 112
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G Ó LYA H Í R , H Í R D E T É S , L A P Z Á R T A

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

HELYSZÍNEN, AZONNAL,
VILLAMOSMÉRNÖK VÉGZETTSÉGGEL,
GARANCIÁVAL!

06-20-410-6393

Angoltanítás

Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, fél évet Angliában
élt elsőéves egyetemista nyelvvizsgára, érettségire való
felkészítést vállal angol nyelvből.
Hétközben Budapesten, hétvégén Telkiben.
Elérhetőség: Bognár Dániel ( 30) 482 0349;
e-mail: bodani@fazekas.hu.

HELYREIGAZÍTÁS

Az előző számunk „Főzőverseny a la Völgy utca”
cikkében leírtakkal ellentétben a verseny 2. helyezettje a
Rezes-Banda lett. Az érintettektől lapunk ezúton kér
elnézést!

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

Mi HITELESEK vagyunk,
vajon Ön hitelképes?
Teljeskörı hitelügyintézés
06-30-7373-433 Torma Zsuzsanna
w w w. h i t e l e s l a p . h u

Következő lapzártánk várható

KIADJA:

Te l k i K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

időpontja: szeptember 12.

2 0 8 9 Te l k i , P e t ő f i u t c a 1 .
FELELŐS KIADÓ:

Danóczy Balázs polgármester
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szilágyi Balázs

Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu
M U N K AT Á R S A K :

Bognár Andrásné

Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Rédey Iván

Zimonyi Adrienne

Nyomdai munkák:

SOLONG Press Kft.
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Augusztusi
lapzártánkig született:
Patócs Attila és Kádár-Németh Mónika gyermeke:
Patócs Emma Rozália
Wilcsek Tamás és Wilcsek Médea gyermeke:
Wilcsek Tilda
Sar Alois és Sar Genoveva gyermeke: Sar David
Eduard
Bérces Gábor és Mikola Andrea gyermeke: Bérces
Csanád
Füzeséri Zoltán és Füzesériné Nagy Nelli
gyermeke: Füzeséri Bendegúz Örs
Gratulálunk!
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Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy
tárhelyet igénylő fotók, fájlok
számára)

Mindenkinek kellemes nyarat
kíván a Telki Napló!
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