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A július végi testületi ülésen már szó volt az utcanevek rendezéséről,
valamint a helyrajzi számok mellett a házszámok kiosztásáról; a
szeptember 1-jei ülésen a képviselők azonban hosszas vita után
elfogadták azt a tervezetet, amely szerint több ütemben változnak az
utcanevek és a házszámok.
4. oldal

Falukáposztája

Kodolányi János:

A Dunaparton (1919.)
Sötéten vitt a vén kocsis tovább.

Már esti szél suhant a partokon
és megcsókolta fáradt homlokom.
A hidak íve felszökött magasra
és napsugár piroslott fel buján
a mindig ifjú óriás Dunán.

Suhanva szálló esti illatok
ölelkezése égő csókba fúlt
s az égen lassan megjelent a Múlt.
Fejem szorosan lánykeblére vonta
s vérezte csókkal fájó lelkemet,
– égő sugár pirúlt a Vár felett. –

Vergődve fel-felérző fájdalomban
ó, vártam édes, nem remélt csodát:
jelenné válni kínzó, drága múltam!
De lassan vitt a vén kocsis tovább.

Október 17-én, szombaton, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal
parkolójában felállított ideiglenes rendezvénysátorban megrendezésre
kerül a nyolcadik FALUKÁPOSZTÁJA, - a Telki Káposztasavanyító
Fesztivál.
6. oldal

Változás a háziorvosi rendelésben
2009. október 5-től telefonos bejelentkezés alapján történik a betegellátás
7. oldal

Interjú a TTKKB elnökével

A Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság (TTKKB) intézkedései a Pénzügyi Bizottság
munkájával együtt a legfontosabbak közé tartoznak, hiszen falunk
fejlődésének iránya és működése nagyban függ döntéseiktől. Ezért talán
érdemes odafigyelni, hogyan látja Telki múltját, jelenét és jövőjét Szécsi
Zsolt, a bizottság elnöke.
8. oldal

Jól halad a Pajta és a
Fő tér felújítása

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A terveknek megfelelő ütemben haladnak a Fő tér munkái, szeptember végéig
várhatóan elkészül a Pajta előtti térburkolat. Ezt követően kerül sor a Jung ház
udvarának és a kőkereszt környezetének rendezésére, valamint növények
ültetésére, majd a legvégső fázisban a lámpák és utcabútorok kihelyezésére.
A korábbi murvás, rendezetlen és faluközponthoz kifejezetten méltatlan
környezetből napról napra formálódik előttünk egy európai színvonalú Fő tér,
amely mind formavilágában, mind anyaghasználatában igazodik a Telki ófalu
hangulatához. A Petőfi utca bejárata egy olyan forgalomcsillapított övezetté
válik, amely méltó helyszíne lesz a közösségi rendezvényeknek, ünnepeinknek
és hétköznapjainknak egyaránt.
A munkák nem csak kívül, hanem a Pajtán belül is folyamatosan zajlanak. A
tervezés és a kivitelezés során is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy amit meg
lehet menteni a múltból, az teljes mértékben megmaradjon. Jó példa erre a
tetőszerkezet, amely révén a megújult környezetben is érezni lehet majd a hely
patináját. Az épületben kialakításra került a vizes blokkok helye, az ütemterv
szerint a gépészeti munkák és a burkolások következnek.
A „Telki Ófalu Főtér és Pajta Közösségi Ház revitalizációja” (rekonstrukciója)
névre hallgató projekt megvalósítására az önkormányzat 89.180.424 forintot
nyert Európai Uniós forrásból. A kivitelezés határideje 2009. december 4., így a
Pajtát és a megújult környezetét még idén birtokba veheti majd a falu lakossága.

Beszámoló a Képviselő testület üléséről

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. augusztus 31.

A Telki Általános Iskola igazgatójának lemondása, új
iskolaigazgató megbízása

A képviselők egyhangúlag elfogadták Hatz Csaba iskolaigazgató
lemondását, valamint a kérelmét, hogy azonnali hatállyal mentsék
fel a munkavégzés alól. A testület az addig igazgató-helyettesi
tisztséget betöltő Somlai Juditot bízta meg az igazgatói teendők
ellátásával 2010. augusztus 15-ig.
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Az általános iskolai státusz bővítése

A 2009-2010-es tanévben az előzetes tervekkel ellentétben a
tankötelesek számára való tekintettel (69 fő) 3 első osztály és egy
plusz napközis csoport indul az iskolában, így idén 18 osztállyal, 9
napközis és 2 tanulószobai csoporttal kell számolnia az
intézménynek. A várható tanulói létszám 383 lesz, amely 21,3 fős
átlaglétszámot jelent osztályonként. A feladatok ellátására a
költségvetésben 34 pedagógusi 1 igazgatói, valamint 2 igazgatóhelyettesi álláshellyel és 8 fős technikai létszámmal kell terveznie
a testületnek, amelyet a képviselők egyhangúlag jóváhagytak.

Az általános iskola pedagógiai programjának jóváhagyása

Az iskola nevelőtestülete által támogatott, szakértő által
véleményezett, az iskola működéséhez szükséges pedagógiai
programot jóváhagyta a fenntartó önkormányzat. A dokumentum
nyilvánosságra hozataláról a megbízott igazgató gondoskodik.
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2009. szeptember 1.

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) egységes szerkezetének
elfogadása

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Utcanevek változása

A testület az 2009. január 27-i ülésen már döntött a házszámok
rendezéséről, amely elsősorban a csak helyrajzi számmal ellátott
ingatlanokat érinti, valamint azokat a részeket, ahol a számozás a
két oldal között jelentősen el van tolódva. Most ezzel együtt az
utcanevek rendezése is napirendre került, hogy a két kérdésben
egyszerre születhessen döntés, így a módosításokhoz kötődő
adminisztratív és egyéb teendőket egyszerre lehessen elvégezni.
Hosszas vita után a képviselők végül nem napolták el a rendelet
megtárgyalását, hanem az a döntés született, hogy a nevekről az
érintett lakosok közreműködésével a szeptember 16-i TTKKB
(Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbizton-sági és
Környezetvédelmi Bizottság) ülés fog határozni. Az első ütembeli
változtatásokkal kapcsolatos elvet végül elfogadták a jelenlévők (a
második ütemről később, közmeghallgatás után lesz döntés), a
bizottság javaslata alapján pedig a képviselők várhatóan a
következő testületi ülésen szavazzák meg az erről szóló rendeletet.
A módosításokkal kapcsolatos teendőkről az önkormányzat
határozatban fogja értesíteni az érintett lakosokat. A részletek
bővebben külön cikkünkben olvashatók.

Az intézményi étkezési díjakkal kapcsolatos tájékoztató

Az önkormányzat az iskolai és óvodai étkeztetést 2007. novemberétől a SODEXHO Magyarország Kft.-vel kötött szerződés
alapján biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátásnak nettó
összege nem változik a tavalyihoz képest, azonban az ÁFA emelés
(idén július 1-től 20-ról 25 százalékra módosult) miatt a bruttó
összegek emelkednek. Így egy óvodás esetében 343,4 forint plusz
ÁFA, egy iskolásnál pedig 383,4 forint plusz ÁFA a napi étkeztetés
díja. A gyermekétkeztetés esetén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy fogyatékkal élő bölcsődések, óvodások, 1-től
6. évfolyamig a nappali oktatásban tanulók 100 százalékos
kedvezményt kapnak, a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, vagy fogyatékkal élő, tartósan beteg 7. és 8. osztályosok,
valamint a 3, vagy többgyermekes családban élők pedig 50
százalékos kedvezményre jogosultak.

Az állattartási rendelet megtárgyalása

Az állattartási rendelet módosítását másodjára tűzte napirendre a
testület. Az első alakommal felkért ad-hoc bizottság javaslataival
kiegészítve most a képviselők elfogadták a határozatot, amely
rendelkezik a községben tartható állatfajok bejelentéséről,
tartásáról és azok darabszámáról. Az egyik legfontosabb változás,
hogy ingatlanonként ezentúl maximum 3 eb tartható, azonban ez
nem vonatkozik a már meglévő kutyákra. A szaporulat kivételt
képez ez alól, azonban a létszám feletti kis ebek csak 3 hónapos
koráig tarthatóak. Az új kutyák esetében bejelentési kötelezettsége
van a tulajdonosnak, amelynek 15 napon belül kell eleget tennie. A
teljes rendelet a Telki Naplóban elhelyezett külön lapon olvasható.

A települési rendtartási rendelet megtárgyalása

A települési rendtartási rendelet célja, hogy a közterületek esetében
szabályozza, hol kell a tulajdonosnak, hol pedig az önkormányzatnak rendben tartania az utcákat, árkokat és előkerteket, valamint
hogy biztosítsa a települési környezet védelmét, a köztisztaságot,
emellett foglalkozik a tűzgyújtással, a hirdetmények elhelyezési
lehetőségeivel. A jelenlegi szabályozásnál részletesebb rendelkezést kívánnak most létrehozni, ezért a testület a TTKKB hatáskörébe vonta a kérdést, amelynek javaslata alapján később dönt a
testület.
2009. szeptember

A kisebb pontatlanságok miatt a képviselők elnapolták a HÉSZ
egységes szerkezetének elfogadását, és egy ad hoc bizottságot
kértek fel ezek rendezésére, melynek tagjául Varga Béla főépítészt,
Bordás András és Szécsi Zsolt képviselőket választották meg.

A gázfogadó használati jogáról szóló megállapodás
megtárgyalása

A Tigáz Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot a Tigáz
csoport által végzett földgázipari tevékenységek jogi szétválásának
következtében a jogutód Tigáz-DSO Kft. tulajdonába kerülő gáz
nyomásszabályozó területek jogi rendezésének kezdeményezése
ügyében. A testület elfogadta a kérelmet, mely szerint a Rózsa utca
elején létesült, településünket is ellátó gáznyomás szabályozó
építményre használati jogot kapott a cég.

A 069-es terület lakosainak kérelme

A 069-es terület közművesítésére létrehozott közműtársulat az
ingatlantulajdonosok finanszírozásából kiépítette az ingatlanokhoz
tartozó közműveket, ezért méltányossági alapon kérte az
önkormányzattól a csatorna csatlakozási díjának mérséklését
(közel 430 ezerről 200 ezer forintra). A testület a kérelmet nem
támogatta.

Területvásárlási kérelem

A képviselők elviekben elfogadták egy, a Nefelejcs utcában lévő
ingatlan tulajdonosainak telekvásárlási kérelmét azzal a kitétellel,
hogy a telek mellett lévő, nem használt kis sarok egy részét az
alakja és az egységes kép miatt nem adják el. Mivel a területrendezés a rendezési terv módosítását vonja maga után, a végleges
döntés a szakmai vélemények, azaz a közművek, a főépítész és a
rendezési terv készítőjének állásfoglalása után várható.

A Nyírfa utcai ingatlan területrendezése

Az Orgona utca kialakítása miatt szükséges volt, hogy az érintett
ingatlantulajdonosok a telkükből néhány négyzetmétert átadjanak
az önkormányzatnak, amely így a Nyírfa utca területéhez kerül
hozzákapcsolásra. Mivel ez megtörtént, a testület is hozzájárult a
rendezéshez.

A szennyvíztelep üzemeltetési kérdésének megtárgyalása

Mivel az önkormányzat nem lehet üzemeltetője a szennyvíztisztítónak, így a képviselők a 100 százalékban önkormányzati
tulajdonú Telki Víz Kft. hatáskörébe vonták az ehhez kapcsolódó
feladatokat. A vízjogi engedélyeket is átadták, valamint felhatalmazták a polgármestert az ehhez kapcsolódó szerződés
aláírására. A cég eddigi ügyvivőjének lemondását is elfogadták, és
döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki a posztra.

A vagyonrendelet módosítása

Az önkormányzati vagyonrendelet eddig nem tartalmazta azt a
pontot, hogy a funkciójukban változó vagyontárgyakat forgalomképesség szempontjából minősíteni kell, valamint nem taglalta a
térítésmentes átadás lehetőségeit (pl. közérdekű célra). Emellett a
szennyvíztisztító működtetésének változása miatt is aktuálissá vált
a rendelet technikai módosítása, amelyet elfogadott a testület.

Önkormányzati hitelkeret

A képviselők elfogadták a hitelkeret biztosítékként való
meghosszabbítását, amely kötelezettséggel nem jár falunknak.
szb
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Utcanév-változások, házszámozás
A július végi testületi ülésen már szó volt az utcanevek rendezéséről,
valamint a helyrajzi számok mellett a házszámok kiosztásáról, a
szeptember 1-jei ülésen a képviselők azonban hosszas vita után
elfogadták azt a tervezetet, amely szerint több ütemben változnak az
utcanevek és a házszámok. A módosítás során a fő szempont az volt,
hogy a Fő útról, illetve a körforgalomból nyíló gyűjtő utcák elnevezése változatlan maradjon, és az azonos néven szereplő mellékutcák kapjanak új nevet. A cél az, hogy olyan rendezett állapotok
alakuljanak ki, hogy egy helyismerettel nem rendelkező személy a
név és házszám alapján könnyen megtalálhassa a megadott címet.
A változások első körben főként a Hosszúháton (Üdülőn), valamint a
Muskátli utca felső részén lakókat érinti. Ez utóbbi kivételével - ahol
az utca korábban Boróka névre keresztelt folytatását értelemszerűen
Muskátli utcának nevezték el - a lakók ötletei, vagy ennek hiányában
a szeptember 16-i TTKKB ülésen megjelentek javaslatai alapján
nevezik el az utcákat. Ezt megelőzően ugyanis minden érintett
lakónak kiküldtek egy levelet, melynek segítségével e-mailben, vagy
személyesen is véleményt mondhattak az elnevezésekről.
Végleges döntés az újság megjelenésekor megtartandó testületi
ülésen várható, majd ezt követően erről, és az ezzel kapcsolatos
teendőkről (a hivatal központilag értesít minden fontos szolgáltatót
és díjmentesen kiállítja a lakcímkártyákat, azonban számos helyen,
mint pl. a nyugdíjbiztosító, vagy az APEH, személyesen kell
lejelenteni a változást) a polgármesteri hivatal határozatban
tájékoztatja az érintetteket.

5. Az erről az utcáról nyíló köz automatikusan a 4-es pontban jelölt utca
nevét kapná „köz” megnevezéssel.
6. A régi Nefelejcs, a 4-es pontban új nevet kapó utcában kezdődő
Hóvirág utcát (amely merőleges a Fő útról nyíló Hóvirág utcára)
Hóvirág sorra javasoljuk változtatni.
7. A Tulipán utcáról nyíló, jelenleg elnevezés nélküli rövid átkötő utcát
Mókus utcára keresztelnénk.
8. Szintén a Tulipán utcáról nyíló, elnevezés nélküli átkötő utat Sün
utcának javasoljuk.
szb

A változások 1. üteme a TTKKB döntése alapján:

1. A jelenleg párhuzamosan futó két Orgona utca közül a Nyírfa
utcában végződő alsó, rövidebb szakaszt javasoljuk átnevezni Nyírfa
utcának.
2. A Tulipán utca körforgalom és a Hóvirág utca közötti szakaszát
javasoljuk átnevezni Nárcisz utcának.
3. Az erről az utcáról nyíló köz automatikusan a 2-es pontban jelölt utca
nevét kapná „köz” megnevezéssel.
4. A gyűjtőútként funkcionáló Tulipán utcától Nefelejcs közként kezdődő, majd Nefelejcs utcaként a hosszú, „U” alakú Nefelejcs utcában
végződő relatív egyenes szakaszt átnevezzük Szegfű utcának, míg az
„U” alakú Nefelejcs utca változatlan elnevezéssel marad.

Bursa Hungarica - Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2010

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló
főiskolás és egyetemi hallgató fiataljaink számára idén is meghirdetjük a
Bursa Hungarica ösztöndíjat. A Bursa Hungarica többszintű támogatási
rendszer, melynek pénzügyi fedezetét a
– települési önkormányzat
– megyei önkormányzat
– felsőoktatási intézmény
közösen biztosítja a pályázaton sikeresen szereplő, felsőoktatásban résztvevő
fiataljaink számára.
A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009.
október 30.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév;
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíjban kizárólag a Telkiben állandó lakhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
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tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázók a következő személyi adatokat kötelesek megadni a pályázatban:
név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, személyi igazolvány száma,
születési helye és ideje, felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár
megnevezése. (Az intézmény, kar, szak/szakpár teljes megnevezése
szükséges.)
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a pályázó és a
vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének forint összegét.
A Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság zárt ülésen bírálja el a
beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásának határideje: 2009.
november 23.
A bizottság 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázót döntéséről.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010.január 31.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb
felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatalban a jegyzőnél, a teljes
pályázati anyag megtalálható a Hivatal hirdetőtábláján és a
http://www.bursa.hu internet címen.
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Árvácskák Telkiben

PROGRAMOK

Az önkormányzat és a Globall Football
Park és Sporthotel közötti megállapodás
évente 320 vendégéjszakát biztosít Telki
számára, melynek 1/3 részét a testület
döntése alapján jótékonysági célokra
fordíthatunk. Ebben az évben ezt a
lehetőséget a csíksomlyói ÁRVÁCSKA
együttes meghívására használtuk fel, akik
itt tartózkodásuk alatt a templomban a
misén énekeltek, majd 16-án este, a
tornateremben adtak koncertet.
Az ÁRVÁCSKA együttes Magyarországon
és Erdélyben egyaránt ismert és szeretett
együttes. Megzenésített verseket, népdalokat, egyházi darabokat énekelnek, magas
színvonalon, hangszeres kísérettel. Az
együttes tagjai árvák, intézetben nevelkedett, vagy nagyon hátrányos helyzetű családokból kikerült gyerekek, akiket a Csibész
alapítvány felkarolt, és lehetőséget adott
számukra hogy életük megváltozzon. Az

alapítványt 1992-ben hozták létre
Erdélyben azzal a céllal, hogy a
társadalom peremére szorult fiatalokat visszasegítsék a társadalomba azáltal, hogy keresztény
nevelésben és szakmai képzésben
részesítik őket, emberhez méltó
körülményeket és továbbtanulási
lehetőséget biztosítanak számukra.
Az alapítvány gondoskodik arról
is, hogy néhány „csibész év” után a
fiatalok képesek legyenek önálló
életvitel kialakítására.
Az elmúlt években - hála a külföldi
segítségnek - az erdélyi Csibész alapítvány
sokat fejlődött, megteremtve a feltételeket a
szakmai képzéshez: asztalos műhellyel,
varrodával, autószerelő műhellyel, valamint több lakóházzal bővült.
Az alapítvány jelen pillanatban 180
személyt támogat, 19 lakással, 4 műhellyel
és 5 gyermekotthonnal rendelkezik.
Csíksomlyón az Anna-, Mária-,
József-, Joachim-, és a Nagyaszszonyunk-házat működteti. Csikszépvízen Szent Család-, a Szent
Erzsébet I-II házakat, Csíkszentmártonban a Lányanya Otthont,
valamint, Csicsókeresztúron a
Szent Anna házat, Vicén a Szent
István házat működteti.
Csíkszeredában több saját és bérelt
lakásban zajlik az Alapítvány
széleskörű tevékenysége.
A felsorolt feladatok ellátása,

fenntartása, üzemeltetése komoly anyagi
problémát jelent. Az állami támogatás
önmagában nem elegendő. A jótékonysági
koncertek, melyet az ÁRVÁCSKÁK adnak
teremtik meg működésük alapját, és a
hozzájuk kapcsolódó CSIBÉSZ alapítvány
működési feltételeit.
Most nyár végén több magyarországi
önkormányzat segítségével lehetőséget
kaptak a fiatalok, hogy nyaralhassanak,
kipihenhessék a szolgálat fáradalmait.
Nálunk Telkiben 3 napot töltöttek, majd
Salgótarján, Hévíz, Keszthely, Zalacsány
vendégei voltak, és nagysikerű koncertekkel köszönték meg a vendéglátást.
Mindannyian, akik hallgattuk őket,
megtapasztalhattuk, hogy ezek a gyerekek
a szeretet erejéből, - segítséggel, és azzal,
hogy lehetőséget kapnak tehetségük
kibontására - milyen csodákra képesek.
Reméljük máskor is ellátogatnak hozzánk!
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG TELKIBEN
Kodolányi János szimpozion október 10-én a Telki Általános Iskolában

A KOKUKK Egyesület lassan egy éve tervezi és szervezi az író
születése és halála egybeeső évfordulójának méltó megünneplését.
Az egész napos szimpozion terve lassan bontakozott ki, és reményeink
szerint ünnepélyes, de üres pátosztól mentes, tartalmas programot
sikerült összeállítanunk az alkalomra. A szimpozion szó komoly
hangzása ellenére a szó eredeti jelentéséhez kívánunk közeledni: nem
csupán bölcselkedést, hanem kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek,
aki eljön. Az önkormányzat támogatását élvező rendezvény sok ember
munkájának eredményeképpen jött létre, bízunk benne, hogy sokak
érdeklődését felkelti majd.
Az eseményeket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki találjon
kedvére valót köztük. Neves irodalomtudósok előadásai, Kodolányi
János műveiből elhangzó részletek színészi előadásban, a telki
néptánccsoport fellépése éppúgy megtalálható lesz a nap folyamán, mint
az életműsorozatot újra kiadó Szent István Társulat könyvvására.
Megismerkedhetünk az író kedvenc süteményének receptjével, külön
teremben cd-n meghallgatható Kodolányi rádiófelvétele, műveiből
készült filmek is vetítésre kerülnek majd. Kérésünkre ellátogat hozzánk
a Csákváron élő Kodolányi Borbála keramikusművész is, aki nem más,
mint az író dédunokája. Az ő munkáiból is vásárolhat, aki szeretne. A
helyszínen a szünetekben büfé is működik majd.
A részletes programot, ami egyben szeretetteljes meghívó a
szimpozionra, a Telki Napló betétlapján olvashatják az érdeklődők.
2009. szeptember

(Érdemes jól látható helyre kifüggesztenünk, ne feledkezzünk meg róla.)

KOKUKK Egyesület – Keserűné Molnár Krisztina Rita

Képek a Kodolányi János Julianus barát című regényéből
készült filmből

TELKI napló
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FELHÍVÁS

Tisztelt telki polgárok!

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os
forradalom és szabadságharc 53. évfordulójának helyi megemlékezésére
hívja a telki polgárokat 2009. október 22-én, csütörtökön este 19 órára, az
56-os emlékműhöz.
Program:
- ünnepélyes zászlófelvonás és koszorúzás
- ünnepi beszéd és rövid irodalmi műsor

Sajnálatosan továbbra is nagyon kevés a nemzeti ünnepek alkalmával
házainkon, épületeinken lobogó
nemzeti zászló. Az elmúlt évben sikerrel újraindított akció után az Önkormányzat ezúton kínálja fel ismét
azt a lehetôséget, hogy a helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti zászlókat.

Fáklyát a helyszínen biztosítunk!
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Falukáposztája
Október 17-én, szombaton, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal
parkolójában felállított ideiglenes rendezvénysátorban megrendezésre kerül
a nyolcadik FALUKÁPOSZTÁJA, - a Telki Káposztasavanyító Fesztivál.
A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi recept
alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel ízesítve, répával és birsalmával
díszítve történik. A jelentkezők részére az alapanyagot az Önkormányzat, a
bort pedig a Nyakas Pincészet biztosítja. A maga által savanyított káposztát
természetesen mindenki hazaviheti, de kérjük, hogy minden jelentkező
hozzon magával savanyító edényt! Savanyításra jelentkezni október 12.
hétfőig, naponta 8 és 20 óra között lehet Móczár Gábornál a 06 (30) 941
5598 vagy Zimonyi Adriennél a 06 (20) 419 7027 telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvényen az önkormányzati képviselők rendhagyó fogadóóra
keretében, forralt bor mellett várják a lakosság kérdéseit, észrevételeit
településünk életével kapcsolatban!

Telki „Oktoberfest”
Kedves Völgy utcai és környékbeli lakosok!
A nyári bográcsversenyünk végén megígértem, hogy idén még megpróbálom
megszervezni müncheni mintára az „Első Telki Minioktoberfest”-et.

Ígéretemet betartom, és október 3-án déli 12 órakor csapra verjük az első ünnepi
söröshordót a Völgy utcában, természetesen eredeti sramlizenekar kíséretében.
Lesz eredeti bajor perec, és mindenki bemutathatja grillezési tudományát.
Akinek nincs grillsütője, az a közös nagy sütőn készítheti el remekművét.
Már csak az időjárás Istenének kegyeit kérjük, tegye lehetővé, hogy szárazon
tudjunk ünnepelni!
A rendezvény nyereségét a telki iskolánk támogatására ajánljuk fel.

Baráti üdvözlettel: Duchon Lóránt
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Móczár Gábor alpolgármester

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):
70x110 cm: 2.800,- Ft
45x70 cm: 2.000,- Ft

Mûanyag nyél:
2 m-es: 1.650,- Ft
1.5 m-es: 1.250,- Ft
Fali tartó:
1 ágú: 2.600,- Ft
2 ágú: 3.400,- Ft

A zászlók 2009. október 9-ig megrendelhetôk a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán a 26/372-011 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu E-mail címen.
Az igénybejelentést az alábbi minta
szerint kérjük megküldeni:
Megrendelek ...db ……méretû nemzeti
zászlót.
Megrendelek ...db ……méretû zászlótartó nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.
……………………………………..
az igénylô neve
……………………………………..
az igénylô aláírása
lakcíme: …………………………...
telefonszáma:……..............................
2009. szeptember

Kedves Betegeim!

BESZÁMOLÓ A SZENT FERENC
KÓRHÁZ TELKI EGÉSZSÉGNAPON
VÉGZETT SZŰRÉSEIRŐL

KÖZÉRDEKÛ, KÖZÖSSÉGI ÉLET

Értesítem Önöket, hogy 2009. október
5-től telefonos bejelentkezés alapján
történik a betegellátás.

Jelentkezni a (06 26) 372 017-es
telefonszámon lehet, a délelőtti
rendelésekre reggel háromnegyed
8-tól 9-ig, a délutáni rendelésekre fél
2-től fél 3-ig.
Együttműködésüket köszönöm!
Kiss-Leizer Márta háziorvos
06-20-592-3825
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14.00-17.00
8.00-11.00
14.00-17.00
8.00-11.00
11.30-14.30

A templombelső
felújítása, új helyen a
vasárnapi szentmisék

Szeptember 9-től várhatóan legkésőbb
advent első vasárnapjáig bezárólag
zajlik majd a telki római katolikus
templom belső felújításának első,
nagyobbik szakasza, ezért szeptember
13-tól a szentmiséket a szokott időben
(9:15) a Telki Általános Iskola könyvtártermében tartjuk meg.
Az első szakasz keretében kicserélik ill.
teljesen felújítják a kövezetet, új villamos hálózatot építenek ki, újrafestik a
főhajót és vadonatúj, több ülőhelyet
biztosító padok kerülnek majd a
templomba.
Harkai Gábor plébános atya és a Telki
Római Katolikus Egyházközség
Képviselő Testülete

2009. szeptember

Esős napra ébredtünk 2009. szeptember 5-én Telkiben, s ez a tény nem sok
jóval kecsegtetett a szűrésen való részvételi arány tekintetében.
Félelmünk szerencsére alaptalan volt, hiszen a 10.00–13.00 óráig meghirdetett
szűrővizsgálatokra már fél 10-kor többen várakoztak, s 14.00 óráig
folyamatosan történtek a vizsgálatok. A kórház dolgozói közül 7 orvos, 14
szakdolgozó és 1 pszichológus állt a lakosok rendelkezésére ezen a délelőttön.
A szűrésekre összesen 72-en érkeztek.
Legnagyobb „sikere” a dopleres érszűkület vizsgálatnak volt (67 fő), de a
vércukor és koleszterinszűrést is sokan kérték. Ennek eredményeként 4 fő
került kiszűrésre, akiket kivizsgálás céljából tovább irányítottunk kórházunk
szakorvosaihoz.
Örömünkre szolgált, hogy a diétás tanácsadásra várakozások felüli volt az
érdeklődés. Ez számunkra azt bizonyítja, hogy a betegségük miatt diétára
szorulók ezt komolyan veszik, s egyre többen figyelnek arra, hogy mikor, mit
és mennyit esznek.
A mindennapok feszített tempóját, a „túlélés” küzdelmét bizonyítja a
pszichológus felé irányuló figyelem és a kitöltött stressz-tesztek száma.
A szűrésen átesett lakosoknak, az eredmények birtokában lehetőségük volt
személyes beszélgetésre az orvosokkal, s a további teendőkkel kapcsolatban
tanácsokat kaphattak.
Nagy figyelem kísérte dr. Andrássy
Gábor kardiológus főorvos, orvos
igazgató előadását a szívinfarktusról, s a
jelenlevők feltehették a témával kapcsolatos kérdéseiket.
Mi, a kórház dolgozói sikerként éltük
meg e napon végzett szolgálatunkat, s
reméljük hogy a szűrésen megjelentek is
elégedettek voltak. Köszönjük hogy
megtiszteltek bennünket bizalmukkal!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, s
a rászorulóknak továbbra is készséggel
állunk
rendelkezésére,
melyhez
mindössze egy háziorvosi beutaló
szükséges.
Baltási Klára főnővér

TELKI napló
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Interjú a
TTKKB elnökével

INTERJÚ

A Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
(TTKKB) intézkedései a Pénzügyi Bizottság munkájával együtt a legfontosabbak közé
tartoznak, hiszen falunk fejlődésének iránya és működése nagyban függ döntéseiktől. Ezért
talán érdemes odafigyelni, hogyan látja Telki múltját, jelenét és jövőjét Szécsi Zsolt, a
bizottság elnöke.
Szécsi Zsolt Gyula 1968-ban született Kecskeméten. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti
Katona József Gimnáziumban végezte, majd 1993-ban építészmérnöki diplomát, valamint
2000-ben műemléki szakmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az eszéki
vár helyreállítási tervéért diplomadíjban részesült. 1999 óta az Állami Műemlékhelyreállítási
és Restaurálási Központ igazgatójaként, vezető tervezőjeként dolgozott, majd az állami
intézmény megszűnése után az Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője, vezető
tervezője lett. 2006-ban a Ferihegyi I. Terminál műemléki tervezéséért Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje, valamint az Európai Unió által adományozott „Europa Nostra”
kitüntetésben részesült. Családjával - egy itt élő barátja javaslatára - 2001-ben költözött
Telkibe, amelyet azóta is élete egyik legjobb döntésének tart.

Telki Napló: A TTKKB elnökeként hogyan látja
Telki elmúlt 3 évét?
Szécsi Zsolt: Az átvételkor a testület és a bizottság
célja is az volt, hogy látványos fejlődést tudjunk a
faluban megindítani. Azóta a sikeres pénzügyi
intézkedéseknek és a pályázatoknak köszönhetően
több jelentős beruházás tudott megvalósulni.
A legnagyobb eredménynek ebben a ciklusban a
tornaterem megépítését tartom, amelyet már az
előző testület is szeretett volna megépíteni. Az
akkori tervek karcsúsításának és a sok
tervezőmunkának (amelyben nagy szerepe volt a
TTKKB-ból Callmeyer Ferencnek, Bordás
Andrásnak és Király Gábornak, valamint Varga
Béla főépítésznek) köszönhetően tudtuk megépíteni a ma már az iskola és a helyi sportélet
szerves részét képező csarnokot.
Nagy munkánknak tartom az MLSZ (Magyar
Labdarúgó Szövetség) edzőcentrumának idehozatalát is. Három éve Telkiben még nem igazán
volt lehetőség a sportolásra. Akkor a szülők sokat
beszélgettek egy esetleges pályalétesítésről,
azonban ennek megvalósításánál is drágábbnak
ígérkezett a fenntartása. Ekkor kezdtem el
utánajárni, hogy melyik fővárosi klub utánpótláscsapatát lehetne idecsábítani azzal a feltétellel,
hogy mi megépítenénk a pályát, ők viszont
fedeznék a fenntartását. Egy véletlen találkozásnak köszönhetően aztán beszélgettem Kisteleki
Istvánnal, az MLSZ elnökével, aki szólt, hogy az
OLLÉ program kertében tudna falunk támogatást
szerezni egy műfüves focipályára. Így - a jelentős
adományokkal és az önkormányzat támogatásával
kiegészülve - épülhetett meg nem sokkal később
az iskola előtti létesítmény. Az elnök úrral
folyatatott beszélgetésünk alkalmával azonban
nem csak ez került szóba, hanem az is hogy az
MLSZ UEFA támogatással szeretne építeni egy
technikai centrumot Magyarországon. Tájékoztatott, mekkora területen szeretnék megvalósítani a projektet. Ezt akkor tolmácsoltam a
polgármesterünknek, majd hamarosan a testület
elé terjesztettük. Az elején eldőlt, hogy ezt nem
ingatlanértékesítésként, hanem egy hosszú távú
befektetésként kell kezelnie Telkinek, amely
gyermekeink javát (is) szolgálhatja. Érdekesség,
hogy falunk több megyei jogú várossal versengett
a beruházásért. Végül többek között a főváros
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közelsége és a rendkívüli környezet miatt tette le
mellettünk a voksát az MLSZ.
T.N.: Sokan azonban kétkedve fogadták a
beruházást.
Sz. Zs.: Amikor publikussá vált, hogy itt lesz az
edzőcentrum, rögtön megjelentek olyan hangok,
miszerint a környékbeli ingatlanértékesítés nagy
károkat fog szenvedni. Azonban az elmúlt
években folyamatosan növekedett a kereslet a
telkek iránt. Emellett a falu értékét is növeli az itt
létesült 4 csillagos szálloda. Fontos még
megjegyezni, hogy az MLSZ-re is ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint a falu összes
lakosára, így a TEPESZ, a csendrendelet, valamint
a falu és az MLSZ közötti megállapodás minden
pontját be kell tartaniuk nekik is.
T.N.: Az elmúlt évek mely beruházásait tartja még
fontosnak?
Sz. Zs.: A fentieken kívül szívügyem még (egyik
képviselőtársammal, Takács Zoltánnal együtt, aki
jelentős összeggel támogatta az ügyet) a Pestis
szobor rendbehozatala, amely Telki egyik
legszebb műemléke.
A falukép szempontjából rendkívül fontos a Pajta
és a Fő utca újjáépítése, amely az uniós
forrásoknak is köszönhetően már folyamatban
van. Jelentős körülmény az is, hogy ezekhez a
változásokhoz igazodva a Budavidék Zrt. jövőre
várhatóan felújítja a kocsmát és az ABC-t.
Nyolc éve elkezdődött a Római Katolikus
templom felújítása is, melynek most a külseje
(Szécsi Zsolt tervei alapján újították fel – a szerk.)
és a környezete után Karácsonyig várhatóan a
belső részei is megújulnak.
Az iskola előtt létrehozott közpark rendkívül jól
kiegészíti a korábban elkészült műfüves focipályát, így kiváló környezetet biztosít a
sportolásra és a közösségi kikapcsolódásra.
A magánberuházásoknak köszönhetően megújul a
Kórház fasor is, ahol hamarosan boltok, üzletek és
lakások készülnek el, majd később a tervezett
egészségházzal kiegészülve alkothatják falunk új
központját.
Számos útfelújítást is végeztünk az elmúlt
években, és ezt a tevékenységet lehetőség szerint a
jövőben is folytatni szeretnénk.
A közeljövő egyik legfontosabb beruházása a Fő
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utca és környékének rendbehozatala, amelyet még
idén ősszel szerettünk volna elkezdeni, de sajnos
várhatóan csak tavasszal tudunk megvalósítani.
Hamarosan megépülhet a CBA-val közösen
finanszírozandó Muskátli utcai körforgalom, majd
terveik szerint a Barka utca aszfaltozása is
megkezdődhet.
T.N.: Melyek a legfontosabb tervek a választásokig?
Sz. Zs.: Az egyik ilyen terv Telki autópályával
való összeköttetésének megoldása a környező
településekkel (Budajenővel, Páttyal és Perbállal)
összefogva. Ezzel kapcsolatban a 4 település már
megrendelt egy tanulmánytervet.
Nagyon fontos még a temető megújulása is, amely
már nem halasztható tovább. Ennek első lépése
egy zajvédő kerítés lesz a főút felől, amely biztosítja majd a gyászszertartások zavartalanságát.
Sokat foglakozunk falunk vízbázis kérdésével is,
amelyre több variáció létezik. Hosszú távon
jelentős lehet egy saját vízbázis létrehozása, amely
biztosíthatja az olcsóbb és független
vízszolgáltatást. Ennek megoldásáig pedig falunk
hamarosan szolgáltatót válthat, így várhatóan már
jövőre olcsóbb lehet az ivóvíz.
A következő 1 év munkája lesz még az új
településfejlesztési alapprogram megfogalmazása, amelyhez minden későbbi beruházásnak
igazodnia kell.
Egy olyan ökofalut szeretnénk létrehozni, amely a
zöld energia hasznosításával biztosítaná falunk
megélhetését. Ezt az Unió is támogatja (7 éven
belül az országos energiatermelés 20 százalékát
ilyen módon kell előállítani), ezért sokat
nyerhetnénk vele, ha ennek megvalósításában az
elsők között lehetnénk.
T.N.: Ön szerint hogyan vélekednek az emberek a
bizottság és a testület munkájáról?
Sok látványos és kevésbé látványos intézkedése
volt a falu vezetésének az elmúlt 3 évben,
melyeknek köszönhetően sok helyről hallottam
azt, hogy az emberek úgy látják, végre megindult
valami Telkiben. Nagy lépésnek tartom, hogy a
településfejlesztést a korábban megszokotthoz
képest leválasztottuk a pénzügyről, mert ez a
rendszer a tapasztalatok szerint hatékonyabb a
korábbinál. Amikor szükséges, akkor persze
továbbra is közös ülést tart a két bizottság.
Mindent egybevetve 2006-ban Telki komoly
pénzügyi terhet örökölt, ennek ellenére sikerült
megvalósítani sok fejlesztést. Csak olyan
beruházásokat indítottunk el, amelyeknek biztosított volt az anyagi háttere, így bátran tervezhetünk fejlesztéseket a jövőben is.
Szilágyi Balázs
2009. szeptember

A boldog élet apró titkai

TELKI ARCKÉPEK - KÖZTÜNK ÉLNEK

Interjú László Jánossal és Magdi nénivel

Cikkünkkel új rovatot szeretnénk indítani, melynek célja, hogy jobban megismerjük a
falunkban élőket. Sorozatunkat rendhagyó módon olyan házaspárral kezdjük, akik
annak ellenére, hogy „még csak” két éve élnek Telkin, említésre méltó módon kivették
részüket a ma éppen aktuális falucsinosítás munkálataiból.
„Mondja kedveském, hogyhogy éppen én
jutottam az eszükbe, hiszen alig ismerünk valakit
itt a Telkin?”- előzött meg János bácsi a
kérdezésben.
„Hát, valaki mégis ismeri magukat, mert én az
önkormányzattól kaptam meg a telefonszámukat,
hogy magával érdemes lenne elbeszélgetni.”–
válaszoltam neki.
„Ja, az önkormányzat… Hát igen, jártam ott
néhányszor. Közel két éve költöztünk ide, és az
építkezéssel kapcsolatban többször kellett
bemenni a hivatalba. Az irodában, várakozás
közben láttam, hogy milyen elhasználódott a
parkettás padló. Ez szakmai ártalom, iparosként
parkettázással foglalkoztam egész életemben.
Kértem egy időpontot a polgármester úrtól és
felajánlottam, hogy nagyon szívesen felújítom
társadalmi munkában az irodát. Öreg vagyok én
már anyagvásárláshoz, szállításhoz, megmondtam
mit hol érdemes beszerezni, a munkát meg
szívesen végeztem. Jól esik, hogy így megbecsülnek.”– mondta.
„Tudja János ilyen, nagyon szereti a munkáját. A
régi iskolájában, Balatonfűzfőn, a mai napig
minden nyáron felcsiszol egy tantermet. A
Böszörményi úton álló templom paplakjában is
ugyanígy javította ki a parkettát.” – teszi hozzá
felesége, Magdi néni.
Közben körbevezettek takaros otthonukban, ahol
a vizes helyiségek kivételével természetesen
mindenhol parketta található. Külön bemutatták
mindegyik padlót, hogy melyik milyen fából
készült, rózsagyökér, tölgy, dió, felsorolni is sok
lenne. Az alkotás örömét, a fa megmunkálásának
szeretetét nehéz így szavakban átadni. Jó volt
látni, hogy a János bácsi keze nyomát viselve a
különböző intarziákkal mennyire más hangulata
van a szobáknak. A falakon az emlékek között
egy-egy érdekes fémszobrot is láttam, melyek
János bácsi eredeti szakmájának művészi
emlékei.
„Zsűrizve csak ez a Madárpár nevű volt, ezt soha
nem fogom odaadni senkinek”– mondta büszkén.
Eredetileg a lakatos mesterséget tanulta ki, mára
azonban már csak hobbiból készít fémszobrokat.
„Nem szokványos dolog ma hazánkban, hogy az
ember 70 éves kora körül költözik, és fiatalokat
meghazudtoló lendülettel és energiával, a saját
igényei szerint, önállóan építtet új házat. Miért
döntöttek éppen Telki mellett?”– kérdeztem.
„Egész életemben iparos voltam, nem volt nehéz
megszervezni a bontást és az építkezést. Itt a
faluban és Budajenőn több helyen is dolgoztam,
ismerem a falut. Emellett elsősorban a
Budakesziről ide vezető erdei út tetszett meg
nagyon. Gyönyörű volt az autóútról látható
tölgyfasor, amit sajnálok, hogy kivágtak. Előtte 33
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évig Adyligeten éltünk, de túl felkapott hely lett,
és a ház is nagy volt kettőnknek. Már ott
megszerettük az erdő közelségét. A kertünkben 21
tölgyfa állt, ami talán a legnagyobb tölgyes
Budapesten. Büszke vagyok arra is, hogy a
főváros egyik legmagasabb tölgyfája a mienk
volt. Még Bálint gazda is járt nálunk, és dicsérte a
kertünket. Emellett itt Telkin a klíma nagyon
kellemes, 1-2 fokkal mindig hővösebb van, mint a
városban.”- meséli lelkesen János bácsi.

A zsűrizett Madárpár című szobor

„És rengeteg erdei madár is járt hozzánk”– szólal
meg Magdi néni – „Itt még csak szoktatom ide
őket, de már van több madáretetőnk és
madáritatónk is. Eddig még csak cinkék,
meggyvágók és néhány más madár szokott ide,
jövőre azonban egy zsák szotyit fogok eletetni,
hogy többen jöjjenek. A maradék nokedlit pedig
mindig a rigóknak adom”– fűzi hozzá
mosolyogva.
A továbbiakban bemutatta kertjüket, ahol
mindennek megvan a maga helye: az Adyligetről
hozott ibolyától kezdve a virágkiállításon vásárolt
270 tő büdöskén át farönkbe ültetett virágkompozíciójáig. Büszkén mutatta balatoni nyaralójuk
fotóján azt is, hogy ott hogyan néz ki 32
különböző tujájuk.
„Magdi csomagtartója mindig tele van gazzal”–
teszi hozzá tréfásan János bácsi, majd megkínált
borral. Büszkén mesélte, hogy keresztfia révén
rokonságban állnak a Németh borházzal, így a
borok világában is otthon van. Mint mondta ő
csak a szárazat szereti, és hát a Borfalura
természetesen fellátogat a Várba.
A fafajták végigkísérték beszélgetésünket.
Elmesélte, hogy ő is próbálkozott borkészítéssel,
még régebben volt szőlőjük az Alföldön, a
hordójuk eperfából készült, de a bor nem lett az
igazi, ezért inkább pálinkát gyártottak belőle.
Most a kedvence a 2008-as Bogányvári Cserszegi
Fűszeres Szőlőpálinka.
A kérdésre, hogy a szomszédsággal hogy állnak,
megosztotta velem tapasztalatait: „Ó, négyen
jöttünk ide Adyligetről, mind itt lakunk az Üdülő
részen. Itt először furcsa volt, hogy nem köszönt
TELKI napló

vissza mindenki, de én kitartó vagyok, így most
már mindenki köszön.”
„Úgy hallottam most ünnepelték aranylakodalmukat”- vetettem fel érdeklődve.„Hát igen,
szerencsém van Magdival. Mindketten Litérről
származunk. 21 éves koromig nemigen ismertük
egymást, de rövid, 5 hónapnyi udvarlás után
megkértem a kezét.”
„Ahol gyerekként én barackszedéssel kerestem
pénzt, onnan csentek el egy-egy barackot
Jánosék”– veszi át a szót nevetve a felesége.
„Még iskolába jártam, népdalénekesnek tanultam,
János pedig Budapesten volt. Az iskola mellett a
Lőporgyárban dolgoztam. Éppen délelőttös
voltam, amikor a délutáni műszak alatt olyan
robbanás történt, hogy mindenki odaveszett.
Ekkor kérte meg János a kezemet, azzal a
feltétellel, hogy azonnal otthagyom a munkát és
felköltözöm hozzá. Így visszanézve nem bántam
meg.”– emlékezik vissza mosolyogva Magdi
néni. „Hát igen, mindennek megvan a maga
miértje. Te azért maradtál ilyen szép, öreg korodra
is, mert folyton megviccellek, és mindig
udvarolok neked”– mondja bölcsen János bácsi
feleségének csintalan mosollyal.
A beszélgetés hosszúra nyúlt, így később a
felajánlott kávét elfogadtam.
„A kávét élvezni kell, nem inni”– mondta János
bácsi, és a 30 éves csészéből iszogatva jó volt
megtapasztalni azt a harmóniát, amit így együtt
sugároztak 50 éves házassággal maguk mögött.
Büszkén meséltek még huszonéves unokájukról,
aki 8 éves korában készítette el élete első intarziás
parkettáját, és akivel rendszeresen szerveznek
külföldi utat.
„Szeretünk utazni. Mivel korábban én általában
heti hét napot dolgoztam, ezért minden évben egy
hónapra szabadságoltam magamat. Amikor csak
tehettük, lakókocsival utaztunk. Így utaztunk be
egész Európát, és még Kenyába is eljutottunk.
Most házassági évfordulónkra Görögországba
jártunk”– meséli, majd a műhelyben János bácsi
büszkén mutatta azt az intarziás parkettát, amelyet
unokája elsőként készített nagyapai segítséggel.
„Szeretem a munkámat. Addig jó, amíg bírom és
van mit dolgozni. 72 évesen az anyagot már nehéz
megvenni, de a munkákhoz minden gép és eszköz
van a műhelyben. Egyet segítsen nekem, ha tud
valamilyen társadalmi munkában végezhető
parkettázást, vagy bárkinek segítségre, tanácsra
van szüksége, kérem szóljon! Ha bírom,
megcsinálom.”– kérte végül.
Ahogy elnéztem a saját birodalmát, és visszagondoltam az egész beszélgetésre, megállapítottam, hogy János bácsi végtelen életszeretete a
„rend a lelke mindennek”, vagy ahogy ő
fogalmazta „mindennek megvan a maga helye”
bölcs gondolatból ered.
Koltai Piroska
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Kapcsolatok

K Ö Z Ö S S É G I É L E T, S P O R T

„A családi kapcsolatok és a stressz” címmel tart előadást Szabó Gábor klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta október 15-én este nyolc órakor a Telki iskola
könyvtárában a „Kapcsolatok” előadás sorozat folytatásaként.
A stressz normális válasz a környezeti hatásokra, javítja a teljesítményt, segít, hogy elérjük
kihívást jelentő céljainkat. Viszont ha tartósan fennáll, testi és lelki betegséget okozhat. A
családi kapcsolatok védelmet nyújthatnak a krónikus stressz ellen, de csak akkor, ha nem
újabb stressz forrásai. Mit tehetünk azért, hogy a stressz ne tegye tönkre a mindennapjainkat?
Hogyan nyújthatunk támaszt szeretteinknek?
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a válasz, október 15-én, este nyolc órakor, a Telki
Iskola könyvtárában. Cím: Telki, Muskátli u. 1.
A szervezők nevében: Bakács Bernadett és Halász Terézia

A Telki Sport Egyesület Vívószakosztálya

felvételt hirdet gyerekek részére korhatártól és
nemtől függetlenül.
Edzések helye:
Telki Általános Iskola Tornaterem
Telki, Muskátli u. 2.

Évkezdés a Telki Sportegyesületben is

Az iskola kapuinak megnyitásával párhuzamosan megkezdődtek a délutáni sportegyesületi edzések a
tornateremben is. A tavalyi évhez képest kisebb változások történtek az edzések időpontját, illetve a
szakosztályokat illetően. A mellékelt táblázatban látható a tornaterem őszi időbeosztása. Az egyesületi
edzések továbbra is 15 és 21 óra között kerülnek megtartásra, kivételt ez alól az újraszerveződött
kosárlabda szakosztály képez, ahol az edzések három korosztály számára hétfőn és szerdán már fél 2től kezdődnek.
Két szakosztályban (vívás és asztalitenisz) felnőttek számára is van lehetőség egyesületi keretek között
az edzéseken (és versenyeken) részt venni. A tornateremben az egyesület nyolc szakosztályt „vonultat
fel”, de a természetben aktívan működik a tájfutás és a hegyi kerékpár szakosztály is. Ha valaki
részletesebben szeretne megismerkedni az egyesülettel, az egyes szakosztályokkal, és a sportágakkal,
akkor keresse a Telki Sport Egyesület elnökét, Móczár Balázst a 06-30-9141-636-os telefonszámon, a
telkise@nagykanyar.hu email címen, vagy a megadott időpontokban látogassa meg az edzéseket.
Az egyesületi edzések mellett magán szervezésben délután helyet kap még a minitenisz. (Barsi Árpád,
06-70-317-4192).
Esténként a fennmaradt szabad időben (a szeptember 15-i állapotot lásd a táblázatban) lehetőség van
még a tornaterem bérlésére (helyi lakosok számára 4000 Ft/óra ellenében) a teremsportágak számára.
A bérléssel kapcsolatban Somlai Zoltánt (a 06-30-334-7626-es telefonszámon, vagy procontkft@tonline.hu e-mail címen) kell keresni.

Edzések ideje:

Hétfő 16.00-19.00 (kezdő, haladó)
19.00-20.00 (felnőtt)
Szerda 16.00-18.00 (kezdő, haladó)

Szeretettel várunk minden vívás iránt
érdeklődőt.

Érdeklődni lehet személyesen az edzéseken
vagy telefonon:

Szívós Kitti 06-30-699-4583, 06-20-269-0098
szkitticsi@freemail.hu
Jakab Zsolt 06-30-968-8339,
zsjakab@enternet.hu

Móczár Balázs

HÉTFÔ
fél terem

15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

Tánc
sport
ovis
Tánc
sport
alsós

fél terem

Kosár
Vívás

kezdők

Tánc
Vívás
sport
haladók
17.30-18.00 versenyz.
17.00-17.30

Tánc
18.00-18.30
sport
versenyz.
18.30-19.00
19.00-19.30

Vívás
felnőtt

KEDD
fél terem

fél terem

RG alsós
felkészítő

SZERDA
fél terem

Kosár

Judo
RG
versenyzők

Asztalit.
UP.

Nyugd

19.30-20.00

torna

20.00-20.30

Kosár

fél terem

Mini
tenisz
Vívás

kezdők
Vívás

haladók

Röplabda

CSÜTÖRTÖK
fél terem

fél terem

RG alsós
felkészítő

Nyugd Asztalit.
torna

UP.

RG

Asztali
verseny- tenisz
zők

Felnôtt

Halász T

Móczár Balázs
tollaslabda

fél terem

Judo

Mini
tenisz

RG
RG versenyzők felsős
felkész.

20.30-21.00
21.00-21.30

PÉNTEK
fél terem

Móczár Gábor
kosárlabda

Tánc
sport
ovis
Tánc
sport
alsós

SZOMBAT
fél terem

fél terem

VASÁRNAP
fél terem

fél terem

10.00-11.00

Asztali tenisz

11.00-12.00

Megyei CSB
(esetenként)

0 Ft
1.000 Ft

Röplabda
Tánc
sport
versenyz.

1.000 Ft
2.500 Ft
4.000 Ft

18.00-19.00

Röplabda
Fodor Dorottya

19.00-20.00

családi
Asztali
tenisz

20.00-21.00

Felnôtt

21.30-22.00
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TISZTÍTÓSZER, KONTRA
BIOTISZTÍTÓSZER
ZÖLD ROVAT

Kedves Olvasó!
Mai rohanó világunkban kevés idő marad a gondolkodásra és a tudatos
vásárlásra, különösen a háztartásunk és ruháink tisztán tartását illetően.
Cikkem megírásának egyik célja, hogy kirázzam Önöket a
megszokásból és tisztaságot vigyek otthonukba vegyszerek nélkül!
Mi az ára a reklámok által folyamatosan sugallt patikatisztaságnak?
Mérgező és veszélyes keverékek a folyókban, a levegőben, és persze az
allergia.
Tudta, hogy minden vegyianyag, ami a bőréhez ér, már 10 perc után
kimutatható a véráramban?
Ez vonatkozik a krémekre, mosogató és tisztítószerekre, de a ruhák
szálai között megtapadt mosószer maradványokra is.
(Sejti már, miért öblítenek annyiszor és annyi ideig a mosógépek….?)
Felületaktív anyagok / szennyeződés
eltávolítására

A háztartások 80%-a vásárol klóralapú fehérítőt/fertőtlenítőt (nátrium
hipoklorit tartalmút). A klór rögtön reakcióba lép a környezetében levő
más szerves alkotóelemekkel, és mérgező, veszélyes keveréket hoznak
létre, mint a furán, dioxin és más toxikus vegyületek.
Egy fertőtlenítő hatású tisztítószer klór nélkül is megfelelő higiéniai
hatással bír. A manapság árult illatosított szerek között több olyant is
találhatunk, melyek hosszú távon egészségre káros hatásúak. Például a
legtöbb WC-illatosító tartalmaz klórt és más erős, antibakteriális
fertőtlenítő szereket is (mint például a Triclosan), ami egy olyan
szennyező anyag, amit kimutattak azóta már az anyatejben és halakban
is.
Hasonlítsuk össze a hagyományos tisztítószereket az öko-bio
tisztítószerekkel:

HAGYOMÁNYOS TISZTÍTÓSZER
Kőolaj származék

ÖKO TISZTITÓSZER
CSAK NÖVÉNYI eredetű anyagok:

Cukortenzidek: Répacukor, nádcukor,
Zsíralkoholszulfátok: kókuszolaj, pálmaolaj, tökmagolaj,
Mosószer hatékonyságát növelő anyagok / Foszfát, Zeolit, Polikarboxid (kőolaj származék)
Szilikát - Minden mosóaktív anyag lebomlik és a természetbe
Lágyító anyagok
beépül
Enzimek
Mikroorganizmus (génmanipulált)
Géntechnika mentes mikroorganizmusokból nyert enzimek
(cukornád, burgonya, kukorica-erjesztési folyamattal)
Mosószer gyártó cégnek nem kötelessége nyilatkozni, Az ÖKO mosószerek gyártói rendszeresen feltüntetik a
arról, hogy használ-e az előállítás során génmanipulált termékeiken és nyilatkoznak arról hogy nem használnak
anyagokat
génmódosított anyagokat!
Fehérítő
Tartalmaz klórt, ami károsítja a szálakat
Folteltávolító hatás csak ökológiai vegyülettel (Nátrium
perkarbonát-növényi alapú aktivátor, melynek fertőtlenítő
hatása is van)
Színtartás megőrzésére használt anyagok Polikarboxilátok (csak optikai fehérítő-fényt töri),
Rizskeményítő
Allergiáért felelős
Tartósítás
Szintetikus (tartalmaz vizet, ezért sok benne
Nem használ szintetikus tartósítószert, helyette: citromsavat
a tartósítószer)
illetve alkoholt (nem tartalmaz vizet)
Illatanyag
Szintetikus
Illóolaj tartalma 1% alatt, (allergia elkerülése végett)
Szappan- Saját recept
Habképződés gátló
Kőolajszármazékok
Töltőanyag/tömegnövelés
Szulfátok (sós lesz tőle a talaj) Nátrium perborát
Nincs, helyette OECD (lebomlást segítő anyag, pár nap alatt)
(Svájcban már betiltották)
Öblítő
Szintetikus (bevonja a ruhát, de a mosószer az anyag- Kizárólag növényi kivonatokat (illóolajokat) használnak az
illatosítás végett
ban marad) Hosszú távon bőrirritációt okoz
Csomagolás
Nagy (mosószer kevés benne)
Kevesebb gondot fordítanak a külső megjelenésre
(középpontban a környezettudatosság és a gazdaságos
kiszerelés áll)
Adagolás
Sok
Takarékosan adagolható, a legtöbb termék koncentrált (hígítás
szükséges hozzá) formában kapható. Lebomlik, nem allergizál

A legtöbb vegyi tisztítószert helyettesíthetjük a természetben
megtalálható anyagokkal.
A biotisztítószerek előnyei a hagyományos mosószerekkel szemben:
Kizárólag géntechnika mentes mikroorganizmusokból nyert
alapanyagok (proteázok) felhasználásával
A mosóaktív anyagokat ellenőrzött biológiai termesztésből származó
növényi olajokból és zsírokból állítják elő (enzimek és szintetikus
konzerváló anyagok nélkül)
Antiallergén, komplett rendszer az érzékeny bőr számára
Bőrgyógyászati vizsgálatokon sikeresen szerepelt
A búzaproteineknek köszönhetően lágy a bőrhöz
Minden összetevő feltüntetve – az allergiások érdekében
A természetes újratermelődő nyersanyagok révén környezetbarát (az
összetevők nem génmanipuláltak)
2009. szeptember

Ökologikus minőségi koncentrátumok, különösen jól lebonthatók,
kőolajszármazékok nélkül (OECD - módszer
Kitőnő mosó- és tisztítóhatásúak
Néhány helyettesítő megoldás:
„Intelligens” mosópor helyett Mosódió
Irritatív vízkőoldó helyett citromsav (aminek a habja is már oldja a
vízkövet)
Vízlágyító és zsíroldó helyett mosószóda és narancsolajos tisztító.
A felsorolás nem teljes, a következő számban részletesen foglalkozunk
a bio tisztítószerekkel.
Papp Viktória Biotisztítószer tanácsadó
biotisztitoszer@gmail.com
Forrás: Tudatosvásárló, Kataboltja
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Táborozás
Badkleinkircheimben

Úgy tűnik, a Telki Általános Iskola gyermekei
nagyon lelkesek, ha túráról van szó. 38 gyerek
és 10 felnőtt vett részt azon a kirándulás
sorozaton, melynek középpontjában a címben
említett, gyönyörű fekvésű osztrák falucska áll.
Megérkezésünk után rövid kirándulást tettünk
a környékbeli hegyi patak medre mellett
vezető úton. Másnap ellátogattunk a festői
szépségű Villach-ba, majd délután fürödtünk
egyet a helyi termálfürdőben. Ezzel készültünk
fel a másnapi, erőnket jócskán próbára tevő
gerinc-túrára, ahol 15kilométert gyalogoltunk
különféle hegygerinceken fel és le, miközben
közel 1000m szintkülönbséget küzdöttünk le.

Másnap, pihenésképpen ellátogattunk a
Grossglocknerhez (3798 méter), mely Ausztria
legmagasabb csúcsa. A szemközti hegyről nem
csak a csúcsot csodálhattuk meg, hanem az
alattunk elterülő gleccsert is. A gyerekek
kihasználták, hogy hófödte helyeken csatangolunk, és mezítláb rohangáltak a szikrázó
hóban…

Kenu-túra 2009
ISKOLA

Az elmúlt évben olyannyira elvarázsolta
vízitúrázó kis csapatunkat a Szigetköz, hogy
még a hazafelé vezető úton elhatároztuk, ezt a
túrát meg kell ismételni.
Így idén nyáron nem volt kérdéses, hogy hol
lesz a kenutúra helyszíne.
Közel 50 jelenlegi és volt telki diák, néhány
lelkes szülő, valamint Erzsi néni és Attila bácsi
kenulapátot fogott, és Janics István túravezető
mester vezetésével nekivágott, hogy ismét
felfedezze az „ezer sziget világát”.
Nem panaszkodhattunk, mert utunkat ragyogó
napsütés kísérte. Fürödtünk kristálytiszta,
tavirózsákkal díszített holtágban, zubogó
zuhatagban, melegvizű tóban és a lipóti termál
strandon…
Többször is kikötöttünk Cikola-szigeten, hogy
újra és újra megkóstoljuk Marika néni
palacsintáit, réteseit, fánkjait. Degeszre tömtük
pocakunkat finomabbnál finomabb kecskesajttal, hozzá frissensült cipót és gyümölcsöket
fogyasztottunk.
Merész vállalkozásokra is sor került. A vízállás
lehetővé tette, hogy mentőmellényben leszánkázzanak a gyerekek és a bátor szülők a
zúgókon.

Kárpátalján voltunk (4.b osztály)

Második nyara járjuk osztályunkkal a magyar
kisebbségi területeket:, tavaly Erdélyben töltöttünk 6 napot, az idei év programja Kárpátaljáról szólt, ahol 7 napig voltunk. Szállásunk
és ellátásunk Nagydobronyban, a református
árvaházban volt. Szép környezetben, kifogástalan
körülmények között lakhattunk. Az intézmény
igazgatója, Laci bácsi kivételes személyisége
varázslatossá tette az ottlétünket. Jártunk a
Vereckei-hágónál, Ungváron, Munkácson,
Beregszászon, Visken és több, kisebb településen.
Másfél napig élvezhettük a híres Pál család
vendégszeretetét Tiszapéterfalván, ahol kézműves
foglalkozásokon vettünk részt, szőttünk, fontunk,
népzenét hallgattunk és a helyi skanzent és
képtárat is megnéztük. Meglátogattuk a magyar
emlékhelyeket, volt idegenvezetőnk is, Margó,
aki helyi eseményekkel, tapasztalatokkal fűszerezte mondandóit, ezáltal közelebb kerülhettünk
az itteni emberek életéhez.
Szállásadónk ügyesen szervezi az árvaház életét a
holland egyház és az önellátó gazdaságuk
segítségével. Minden nagyon finom falatokból
álló étel a gazdaságból és a pékségből került
naponta az asztalunkra. A lakókkal is sokat
beszélgettünk. Ki látott már boldog árvákat,
tragikus sorsú gyerekeket intézetben? Mi
láthattunk, itt mindenki őszintén mosolygott, jól
érezte magát és minket is megszerettek.
Kölcsönösen adtunk műsort egymásnak. Tomboló
siker volt, utána pedig buszvezetőnk forrósította
fel a hangulatot. Lajos bácsival évek óta utazunk
biztonságban, jó hangulatban, vezetés közben
énekel és verset is mond nekünk.
Elmondhatjuk, hogy minden gyermek, szülő és a
hozzánk csapódó külsős útitársak is egyaránt
várják a következő év programját. Nagy események tanúi vagyunk, kellemes hangulatban,
felejthetetlen élményekkel gazdagodva.
Kristóf Mariska

Júliusi rajztábor az iskolánkban

A következő napon Gmündben a Porsche
Múzeum és a helyi kreatív „kovács” szolgált
meglepetéssel. Az előbbiben (ki hinné?!)
autókat láttunk, az utóbbi pedig régi eszközökből (vasvilla, sarló, ollók, fogók, patkó
stb.) kreált különféle állatokat, tárgyakat.
Délután fejeseket és egyebeket ugrottunk egy
kristálytiszta hegyi tóba.
Az utolsó napon egyik ámulatból estünk a
másikban. Hegyi vasúttal mentünk fel egy 82
százalékos emelkedőn, hogy megnézhessünk
két csodálatos víztározót 2300m magasan.
Délután végigmásztuk a Ragasluchtszakadékot, ahol alattunk zúgott (olykor
nagyon is félelmetesen) egy bővizű patak.
Hazafele megálltunk a Mini Mondus-nál, és
megcsodáltunk a híres maketteket.
A program igencsak élménydús volt. Mivel
nem sikerült mindent megnéznünk, így jövőre
„vissza kell térnünk”…
Sarlós Erzsébet
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Természetesen párszor át kellett emelni a
kenukat a hódvárakon. Időnként dzsungelharcosnak éreztük magunkat, máskor úgy
tűnt, mintha egy gyönyörű virágoskert kellős
közepén eveznénk. Éjjeli kalandban is volt
részünk. Az utolsó napon ugyanis olyan sokat
eveztünk (házigazdánk szerint ennyit
egyszerre még egy csoport sem evezett), hogy
éjféltájban értünk vissza a szálláshelyünkre,
Doborgaz-szigetre.
Azzal a gondolattal indultunk haza, hogy ez az
a hely, amit soha nem lehet megunni…
S. E.
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Már hagyománynak számít, hogy nyaranta rajz
és festő tábort szervezünk iskolánk tanulóinak,
barátaiknak és a testvérgyerekeknek. Eddig Putz
Ildikó, Vasuta Zoltán és Kristóf Mariska
koordinálta az eseményeket. az idei nyár
azonban másként alakult, mert Ildikó néninek
kisfia született, így nem mentünk világgá, hanem
helyben tevékenykedtünk. Tizenhárman voltunk
az óvodás korosztálytól 13 évesig. Érdekes
helyzet volt, de megoldottuk. Ildikó helyét
Czövek Kriszta foglalta el, aki a programok
kézműves részét szervezte, vezette. Kerámiákat
is készítettünk a sokféle technika mellett. Napi 56 alkotással gyarapodtunk. Minden napnak volt
egy tárgya, aminek segítségével a feladatokat
kialakítottuk. Mindenki hévvel, szeretettel
dolgozott naphosszat. A nagy meleg sem szegte
kedvünket, csak kevesebbet tartózkodtunk a
szabadég alatt.
Az események végén kiállítást szerveztünk,
hogy a szülők gyönyörködhessenek az
eredményben. Az összes munkát a saját kis
animációs filmmel együtt mindenki kézhez
kapta búcsúzáskor. Jövőre folytatjuk abban a
hitben, hogy nincs tehetségtelen és botkező
ember.
K. M.
2009. szeptember

Légvédelmi Múzeum Zsámbékon A nyugdíjas klub hírei
PROGRAMAJÁNLÓ, HIRDETÉSEK

A honi légvédelmi fegyvernem megalakulásának 50. évfordulója alkalmából
augusztusban ünnepélyes keretek között
került sor a Magyar Örökség Díjas
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, a Zsámbéki-medence
Idegenforgalmi Egyesület és a Zsámbéki
Színházi, Kulturális, Hadtörténeti és
Idegenforgalmi Bázis szervezésében a
Légvédelmi Múzeum avatására Zsámbékon.
Az új létesítményt Dr. Holló József Ferenc
ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum főigazgatója adta át.
A múzeum alapkövét 2006. szeptemberében rakták le, hogy megőrizze a XX.
század második felének katonai műszaki
erődítéseit és az elmúlt időszak hadászati
helyszínét békés formában tárja a
látogatók elé.
Ez a vállalkozás önmagában is egyedülálló Magyarországon azzal, hogy együtt
egy helyre összegyűjtve mutatja be a teljes
fegyvernem történetét.
A múzeum megnyitásának célja bemutatni
az utókornak azokat a fegyverrendszereket, amelyekkel védték hazánk
légterét és megőrizték annak integritását.
Ezekkel az eszközökkel biztosították
Miskolc, Paks, Dunaújváros és nem utolsó
sorban Budapest légvédelmét.

Kedves Nyugdíjas
Barátaim!

A kiállító csarnok és a közel két hektáros
terület szabadtéri kiállítóhelyein a
légvédelmi eszközök funkciójuk alapján
parkokba rendezve találhatóak meg: így
megtekinthetjük a rádiólokátor parkot, a
töltőberendezés parkot, a légvédelmi tüzér
parkot, a csapatlégvédelmi parkot és a
honi légvédelmi parkot, ahol az utóbbi
évtizedek hadrendben álló eszközei
tekinthetők meg.
A közeljövőben ünnepeljük a honi légvédelem megalakulásának 50. évfordulóját. Ez a múzeum méltó módon tiszteleg e jeles évforduló előtt.

A múzeum nyitva tartása:

Amint képen is látni lehet, megjártuk
Szilvásváradot. Meleg volt de az
erdőben kellemes volt az idő. Az
előző újságban írtam programot, de a
társaság úgy gondolta, hogy ne menjünk az idén már busszal kirándulni.
E hó 16-án tartottunk klubnapot
Magdiéknál a kertben, ez az idei
utolsó szabadtéri találkozó. Októberben szeretnénk színházba menni,
majd jelzem hová és mikor. Most
lesz a káposzta savanyítás is, amire
sokan jelentkeztek. Novemberben
pedig egy vacsorával eltöltött estét
szervezünk egy vendéglőben.
A decemberi programot összekötjük
a falu programjával, például a Pajta
átadással, és az iskolával, ahol a gyerekek adnak nekünk műsort, valamint az adventtel.
Addig is kívánok mindenkinek szép
napokat jó egészséget!
Márta

Hétfő: ZÁRVA
Kedd-vasárnap: 10-18 óráig
Látogatható: április 1-től október 15-ig
Bővebb információ:
Zsámbéki Turinform
Telefon: 06-23/342-318
E-mail: zsambek@turinform.hu
info@zsambekinfo.hu
Honlap: www.zsambekinfo.hu

2009. szeptember
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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

Földhivatali Futárszolgálat

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

Mi HITELESEK vagyunk,
vajon Ön hitelképes?

Teljeskörű hitelügyintézés
06-30-7373-433 Torma Zsuzsanna
w w w. h i t e l e s l a p . h u

KIADJA:

Te l k i K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t
2 0 8 9 Te l k i , P e t 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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Szeptemberi
lapzártánkig született:

Nagy Zoltán és Lindner Tímea gyermeke: Nagy
Zétény, Bánás Kornél és Németh Mariann
gyermeke Bánás Vendell, dr. Csicsay Péter és
Kovács Katalin gyermeke Csicsay Dominik
Tamás, Huszti Ákos és Szendi Judit gyermeke
Huszti Márton, Király Béla és Istvánko Viktória
gyermeke Király Zorka Emma, Regöly-Mérei
Gábor és Regöly-Mérei Réka gyermeke RegölyMérei Máté János, Skultéty Tamás és Skultétyné
Leveleki Csilla gyermeke Skultéty Márton,
Borsányi András és Borsányi Tünde gyermeke:
Borsányi Tamara

Következő lapzártánk várható
időpontja: október 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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

Gratulálunk!

TELKI napló
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HÍRDETÉSEK

Ízelítő Day-Spa ajánlatainkból

Szeptember 15-től minden nap várjuk az
érdeklődőket!

Kelet varázsa
– A gőzfürdő, a pezsgőfürdő, a szauna és a relaxációs szoba korlátlan
használata
– Egy különleges ebédet borkörítéssel
– Thai masszázs (90’)
Feltöltődés
– A gőzfürdő, a pezsgőfürdő, a szauna és a relaxációs szoba korlátlan
használata
– Aromaolajos masszázs (60’)
– A teniszpálya-, sportpálya használata
Kényeztesd magad!
– A gőzfürdő, a pezsgőfürdő, a szauna és a relaxációs szoba korlátlan
használata
– Lazító hátmasszázs (arc-, és fejmasszázst is tartalmaz) (30’)
– Balneoterápiás fürdő – víz alatti masszázs
Romantic day
– A gőzfürdő, a pezsgőfürdő, a szauna és a relaxációs szoba korlátlan
használata
– Csokoládé masszázs két fő részére (60’/fő)
– Romantikus ebéd borkörítéssel

Kelet varázsa (egy fő részére HUF-ban)
Hétköznap
07:00-11:00
11:00-16:00
16:00-22:00
Hétvége
07:00-22:00
Feltöltődés (egy fő részére HUF-ban)
07:00-11:00
Hétköznap
11:00-16:00
16:00-22:00
07:00-22:00
Hétvége
Kényeztesd magad! (egy fő részére HUF-ban)
Hétköznap
07:00-11:00
11:00-16:00
16:00-22:00
Hétvége
07:00-22:00
Romatic Day (2 fő részére HUF-ban))
Hétköznap
07:00-11:00
11:00-16:00
16:00-22:00
Hétvége
07:00-22:00

16 500
15 500
16 500
15 500
7 500
6 500
7 500
6 500

9 000
8 000
9 000
8 000

32 500
31 500
32 500
31 500

A masszázsok igénybevételére 24 órával előbbi időpontfoglalás szükséges!
További információ: Globall Football Park & Sporthotel
2089 Telki, Szajkó utca 39.
Tel.: 06 (26) 814-910; Fax: 06 (26) 814-911
E-mail: globall@globall.hu

MEGÚJULT ÉTLAPPAL!!!
Várjuk kedves Vendégeinket!

Októberi ajánlatunk:
Házhozszállításnál 2000,-Ft feletti rendelés
esetén 0,5 l-es üdítőt adunk ajándékba!
Nyitva tartás:
H-P: 12-22-ig
SZ-V: 11-22-ig

Házhozszállítás:
12-22-ig

T: 06-26-372-622
Telki, Muskátli u. 1/B.
2009. szeptember
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