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Az Országgyűlési Képviselő Választás 1.
fordulójának eredménye
Az április 11-i szavazás eredményes volt Telkiben.

Dsida Jenő:
Tavaszi ujjongás
(1. részlet)

Tarka virágnak
Illata kábít, –
Édes a méz mit
Kelyhe kínál;
Lebben a lepke,
Röppen a méh –
Sok kicsi vándor
Kedvese ajkán
Csókra talál.

Nincs ma halál,
Él ma a földön
Mit csak az Isten
Élni teremtett; –
Harsog a himnusz,
Hangos a táj! –
Semmi se fáj,
Minden örömre,
Tűzlobogásra
Szítja a lelket…

a vers 2. részlete következő számunkban
lesz olvasható

Tájékoztató az óvodai
beiratkozásról

Május 3-tól 7-ig tart a felvétel az intézménybe

6. oldal

7. oldal

Telki Fesztivál program 2010
Idén május 14-én és 15-én lesz a rendezvény

8. oldal

Településőrök Telkiben
Éjjelente vigyáznak falunk nyugalmára

7. oldal

Közmeghallgatás – tájékoztató a pátyi ügy
fejleményeiről és a költségvetésről
3-4. oldal

Beszámoló a Képviselő testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. március 30.
Lemondott Szécsi Zsolt képviselő

Szécsi Zsolt levélben tájékoztatta a testület tagjait, hogy a „pátyi
ügy” miatt le kíván mondani tisztségéről. A jelenlévők elfogadták
a képviselő erről szóló nyilatkozatát, amely alapján megbízása
2010. március 24-én megszűnt. Az április végi ülésen kerül sor a
2006-os listán a következő legtöbb szavazatot elért - és a
megbízatást vállaló - jelölt, Jeck János eskütételére.

A testület bizottságainak kiegészítése, elnökhelyettesek
választása

Takács Zoltán alpolgármesteri tisztsége, valamint Szécsi Zsolt
képviselő lemondása miatt megüresedett bizottsági helyekre új
tagok választása vált szükségessé, emellett a folyamatos és
biztonságos működés biztosítása érdekében megválasztották a
bizottságok elnökhelyetteseit is.

A változások a következőek:
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság:
Elnökhelyettes: Bordás András
Pénzügyi Bizottság:
Új tag: Dr. Callmeyer Ferenc
Elnökhelyettes: Szigeti Antal
Oktatási, Kulturális Sport Bizottság:
Új tag: Halász Terézia
Elnökhelyettes: Callmeyer Ferenc
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság:
Új tag: Halász Terézia
Elnökhelyettes: Földvári-Nagy László

Az alpolgármester részére költségátalány megállapítása

A testület Móczár Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester
részére - tekintettel az erre vonatkozó törvényben foglaltakra 2010. február 23-tól a következő általános önkormányzati
választások alakuló üléséig havi 40.480 forint költségátalányt
állapított meg.

Az építmény- és a gépjárműadó befizetési időszak
módosítása

Már az előző számunkban is beszámoltunk róla, hogy a 2010. évi
gépjárműadó mértékváltozásáról rendelkező határozat technikai
okokból nem került március 15-ig kézbesítésre az érintett
adózóknak. A 2010. évi gépjármű- és építményadó I. részletének
fizetési határidejét ezért 2010. március 15-ről 31-re módosították
annak érdekében, hogy az adózókat - önhibájukon kívül - ne sújtsa
a késedelmes megfizetésből adódó kamatfizetés.

Ingatlanrendezési ügyek

A testület egy átfogó rendezést kezdeményezett több, vegyes
tulajdonú telken a 056-os területen. Ennek részeként elindították az
osztatlan közös tulajdonban lévő 732/1-es helyrajzi számú ingatlan
megosztását úgy, hogy a Telki Önkormányzat tulajdonát képező
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195 négyzetméter alapterülető ingatlanhányad a 368-as helyrajzi
számú ingatlanhoz kerül. Emellett hozzájárultak a 1266-1276-os
helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekrendezéshez.

Javaslat a bérleti díjak meghatározására

A képviselők megtárgyalták a Pajta használatának díjáról szóló
terveket és a terembérleti díjak egységesítésének lehetőségét. A cél
ugyanis, hogy megszüntessék azt az ellentmondásos helyzetet,
melynek alapján jelenleg a Globall Edzőcentrum által biztosított
sportcélú teremhasználatért nem kell fizetnie az azt igénybevevőknek, az iskolai tornateremért viszont kell. Ez számos
problémát felvethet, így abban mindenki egyetértett, hogy arra kell
törekedni, hogy a díjak mindkét helyszín esetében azonosak
legyenek. Az év közben történő változások azonban gondot okozhatnak azoknál a helyi sportszervezeteknél, amelyek az idei
költségvetésük tervezésénél nem számoltak az edzőcentrumbeli
használat díjával.
Végül az a konszenzus született, hogy az áprilisi ülésen egy
részletes, a Pajta használatáról szóló tervezetről szavaznak majd, a
teremhasználati díjak jövő évi egységesítéséről azonban, a
következő testület hozhat döntést.

Kerékpárút tervek finanszírozása

A Zsámbéki-medencében már régóta tervben van egy településeket
összekötő kerékpárút építése, amelynek tervezéséhez a Budaörsi
Kistérség kérte az önkormányzat támogatását. A képviselők
egyetértettek abban, hogy a majdani építéssel várhatóan falunkra
részarányosan jutó közel 180 milliós beruházásra jelenleg nem
tehet a testület ígérvényt. Hiszen egyrészt a kérdéses projekt
átnyúlna a következő ciklusra, másrészt a településnek erre nincs
elegendő saját forrása, ugyanis sok más, fontosabb kiadás
rendezésére kell törekednie.
A testület ezért úgy döntött, hogy tekintettel a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzetre és arra a tényre, hogy ez a költség nem került
betervezésre az idei költségvetésbe, a kerékpárút tervezéséhez
szükséges összegre Telki nem tudja biztosítani a költségvetési
fedezetet. A képviselők ugyanakkor jelezték, hogy a beruházást
elviekben továbbra is támogatják, ezért kérik a kistérséget, hogy a
kérdéssel idén októberben ismét keressék meg falunkat.

Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó közbeszerzési
tervének elfogadása

A testület megtárgyalta, majd jóváhagyta az önkormányzat 2010.
évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint.

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE
A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

A közbeszerzés becsült nettó értéke
ezer forintban

Az eljárás megindításának
illetve a közbeszerzés
megvalósításának tervezett időpontja

Óvoda építése új telephellyel

125.704

2010. III. negyedév

A Fő utca rendezése

Körforgalom építése –

Napsugár utca vízelvezetése

Játszóterek építése
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2010. II. negyedév
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Közbiztonsági- és Bűnmegelőzési Bizottság létrehozása

A testület elvi támogatásáról biztosította a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrse illetékességi területén
létrehozandó Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság létrehozását.

Az óvodai beiratkozás időpontjának és az elbírálás
szempontjainak meghatározása

A képviselők az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (OKSB)
véleményének figyelembevételével meghatározták a felvételi
során alkalmazott elbírálási szempontokat, valamint megszavazták, hogy a 2010/2011-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai
beiratkozás 2010 május 3-tól 7-ig tart. A következő évre legfeljebb
177 gyermek vehető fel az intézménybe és a testület megszavazta
az óvodai felvételi bizottság összetételét is. A beiratkozás pontos
időpontjai és az elbírálás szempontjai külön cikkünkben olvashatóak.

A Budaörsi Rendőrörs parancsnoki kinevezésének támogatása

A testület dr. Medveczki Zsolt rendőr-főhadnagy Budakeszi

Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezését támogatta. Az
ügyben utólagos jóváhagyásra volt szükség.

A Telki-Víz Kft. végelszámolási mérlegének elfogadása

A testület a Telki-Víz Kft. 2008. június 30-tól 2009. augusztus 31ig terjedő végelszámolás időszakára vonatkozó beszámolót
jóváhagyta.

Telki Tanösvény építése

Amennyiben a kezdeményezők a Környezetvédelmi Minisztériumtól és az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítványtól
megkapják az igényelt támogatást, a képviselők támogatják a Telki
erdei tanösvény megépítését és a megvalósításhoz szükséges
330.000 forint támogatást az idei költségvetésben a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítják.
szb
Helyreigazítás
Az előző számunkban a testületi ülés időpontja tévesen volt
feltüntetve. Az ülés valójában február 23-án volt. A hibáért
elnézésüket kérjük!

Közmeghallgatás – tájékoztató a költségvetésről

Több tucatnyi lakos érkezett március 30-án este 7 órakor az
iskola aulájába, ahol a képviselők közmeghallgatást
tartottak. Két főbb napirendi pont volt, amelyek során a
jelenlévők megismerhették a pátyi ügy legújabb
fejleményeit, valamint az idei költségvetés főbb irányelveit
és számait.

Utóbbiról Réthy Imre, a Pénzügyi Bizottság elnökének
előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A képviselő
kiemelte, hogy a költségvetés elkészítésénél a legfontosabb
irányelv immáron 4. éve változatlan, így a lényeg, hogy a
mőködési célú kiadások és bevételek egyensúlyban
legyenek. A koncepció további eleme, hogy a beruházásoknál azokat támogatják, amelyekhez pályázati pénz is
rendelkezésre áll, ezek közül pedig azokat részesítik
előnyben, amelyek az egész falut érintő fejlesztések. A
képviselők fontosnak tartják azt is, hogy Telki adósságállománya ne emelkedjen, ennek kapcsán pedig megtudhattuk, hogy a már meglévő 522 millió 800 ezer forintos
hitelállomány az év végére 496 millió 600 ezerre csökken. A
jelenlegi intézményi színvonalat továbbra is fenn kívánják
tartani, és fontos kiemelni azt is, hogy falunk vezetése
minden területen a „használó fizet” elvet képviseli.

Az idei beruházások közül kiemelkedik a Muskátli utcánál
építendő körforgalom (és vízelvezető rendszer), amely a
CBA jelentős hozzájárulásával valósul meg. Egy nagyon
lassú folyamatot követően ugyanis sikerült megkapni az
ehhez szükséges építési engedélyeket. Emellett a sokak által
régóta várt élelmiszerüzlet engedélyeztetése is folyamatban
van, így várhatóan már idén elkezdődhet ennek építése is (a
látványtervek már megtekinthetők a www.telki.hu oldalon).
Jelentős fejlesztés lesz a Fő utca rendezése, amelyhez a
szükséges építési engedélyt nagyon lassú folyamat végén
2010. április

kaphatjuk meg, mivel az út nem falunk tulajdonát képezi, a
munkálatok azonban hamarosan elindulhatnak a. A régi
óvoda zsúfoltsága miatt egy új intézmény létrehozása
várható a közeljövőben az Öreghegyen, amelyhez
rendelkezésre áll egy 100 millió forintos állami támogatás,
azonban az önkormányzat nagyjából 94 millió forintos
önrészének forrása egyelőre nem ismert, mivel az idei
költségvetés tervezésekor még nem számoltak vele (lapzárta
után érkezett a hír, hogy talán van lehetőségünk az önerő 50
százalékának megpályázására is). Hamarosan 4 új, minden
igényt kielégítő játszótér is elkészülhet 120 millió forintból,
amelyhez 100 millió forint pályázati pénz áll rendelkezésre
(erről lapunk korábban már részletesen beszámolt), és reális
lehetősége van a temető ravatalozójánál egy zajvédő fal
megépítésének. Településünk nemrég visszavásárolta az
ÉTV Zrt.-től a stratégiai jelentőségő vízi közműveket. Az
útkarbantartásokra idén 5 millió forintot tud költeni Telki,
amelyet elsősorban a behajtási díjakból fedeznek majd.
Az előadást követően több fontos kérdést is feltettek a
jelenlévők. Többen érdeklődtek a beruházások prioritását
illetően, amelyre válaszul a képviselők megerősítették:
falunk arra tud pályázni, amire pályázatot kiírnak, így sajnos - elsősorban ez dönti el, hogy mikor mi épülhet
Telkiben, de ezek közül természetesen az egész falut érintő
beruházási lehetőségek élveznek előnyt. Egy ott lakó arra
hívta fel a képviselők figyelmét, hogy a vitatott helyzető
069-ben létrehozandó fejlesztések ügyében a konstruktív
párbeszédre kell törekedni, amellyel a testület jelenlévő
tagjai is egyetértettek. Az egyik képviselő hozzátette, hogy a
terület nincs hátrányosan megkülönböztetve, azonban a falu
többi részéhez hasonlóan közműfejlesztések esetében az
önkormányzat csak 10 százalékos önrészt tud biztosítani.
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Közmeghallgatás – tájékoztató a pátyi ügy fejleményeiről
H I VATA L I H Í R E K

A március 30-i közmeghallgatáson és az április 1-i budapesti
sajtótájékoztatón sok érdekes dolgot megtudhattak a pátyi óriásberuházás iránt érdeklődők.
Takács Zoltán alpolgármester részletesen ismertette a helyzetet, és
kiemelte, hogy Danóczy Balázs lemondása ellenére falunk
vezetésének hozzáállása változatlan, tehát a cél a jelenlegi
beruházási terv megvalósításának megakadályozása. Törekvéseikben megpróbálták keresni a nagypolitika támogatását is,
azonban a választások miatt ez nem igazán volt sikeres, bár ennek
ellenére az tapasztalható, hogy a nagypolitika igenis foglalkozik a
kérdéssel. Településünk vezetői több - sajnos - érdemi eredményt
nem hozó tárgyalást folytattak a megvalósulást támogató pátyi
képviselőkkel és a beruházókkal is, emellett a földhivatalnál és az
állami főépítésszel is próbálnak jogi megoldást találni a
rendezésre.
A pátyi testület ráadásul nemrég többségi szavazással
megerősítette a február 22-én jóváhagyott új szabályozási tervet,
de a hatályba lépését későbbre, július közepére halasztották, és
nem fogadták el a tervezett golf-projekt visszásságaira
figyelmeztető ombudsmani észrevételeket sem (az erről szóló
közlemény külön cikkünkben olvasható). Aláírták továbbá –
feltételezve az új szabályozási terv majdani hatályba lépését - a
beruházó Grupo Milton céggel azt a településrendezési szerződést,
amely nagyon komoly kötelezettségekkel kapcsolja össze hosszú
távon Páty Önkormányzatát és a beruházót, és rendelkezik a
beruházó által a településnek ígért egyéb fejlesztések jelzálogfedezetéről is.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a Telki Önkormányzat soha
semmilyen kompromisszumot vagy ígéretet nem tett Páty, illetve a
beruházó felé, mivel a célja, hogy a szomszéd település teljes
egészében vonja vissza a jelenlegit, és falunkkal együttműködve
készítsen egy új rendezési tervet.
A jövőben Telki tehát nem tehet mást, minthogy a rendelkezésére
álló eszközökkel továbbra is erősítse és segítse az ellenzői oldalt.
Taktikai kérdésekről ugyan érthetően nem tájékoztathatta a
jelenlévőket, azonban Takács Zoltán elmondta, hogy az
önkormányzat minden jogi lehetőséget megragadva, amolyan
„jogi szőnyegbombázással” kíván harcolni. Szerencsére - az
ombudsmannak is köszönhetően - a tervezett beruházásnak egyre
nagyobb a sajtóvisszhangja, így kezd országos üggyé válni. Az
erős civil ellenállással együtt ez remélhetőleg nagy nyomást
gyakorol a befektetőre. A jogi visszásságok és a „békétlenség”
miatt azonban remélhető, hogy a majdani kivitelező - egy andorrai
cég - addig nem vág bele az építkezésbe, amíg nem „rendeződik”
a helyzet.

Ezután Callmeyer Ferenc képviselő a részvételi demokrácia
fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, mennyire fontos lenne
az együttgondolkodás, amely szerinte a kiutat jelenthetné az ilyen
helyzetekből.
A két nappal későbbi fővárosi sajtótájékoztatón részt vett Lányi
András, az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagja, Tollner
József pátyi képviselő, Móczár Gábor alpolgármester és Kapovits
Judit a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület munkatársa. Itt
további érdekességeket tudhattak meg, és egyéb, az ügy körüli
visszásságokról hallhattak az érdeklődők.
Nagyon fontos részlet került nyilvánosságra a fejlesztés
hozadékaként a beruházó által Páty számára megépítendő elkerülő
út biztosítékaként megkötendő jelzálog-szerződéssel kapcsolatban.
A fedezetéül felajánlott terület ugyanis egy független pátyi
ingatlan-értékbecslő igazságügyi szakértő szerint a megállapított 2
milliárd 710 millió forint helyett nem ér többet 15 millió 170 ezer
(!) forintnál. A teljesség igénye nélkül fontos megemlíteni, hogy a
Székesfehérvár külterületén lévő 64 hektáros legelő-gyepként
nyilvántartott telken egy szennyvíztisztító található, egyik felén
egy véderdősáv-építési kötelezettség várható a későbbiekben (egy
tervezett út megépítése miatt), így ezek jelentősen csökkentik
értékét. Az értékbecslő azt is elmondta, hogy jogszabály írja elő,
hogyan kell a számításokat végezni. Eszerint az adott terület a
sajtótájékoztató napján éppen csak alig ért többet 15 millió
forintnál. Azt is megtudhattuk, hogy a hivatalos becslő „meg
lehetett vezetve”, ugyanis az ingatlan értéke csak számtalan, sok
pénzt igénylő fejlesztési feltételt követően érhetné el az általuk
kiszámítottat. Az értékbecslő a pátyi testület március 22-i döntése
előtt erre figyelmeztette Bognár András polgármestert, aki erről a
testületet az ülésen nem tájékoztatta és 8 képviselőtársával együtt
a „hivatalos” becslés mellett tette le voksát.
Megnyugtató lehet azonban, hogy a sajtótájékoztató összes
előadója egyértelműen elutasította a projektet. Lányi András
kiemelte azt is, hogy a legvégsőkig elmennek majd, hogy ez a
beruházás ne valósulhasson meg és ennek remélhetőleg precedens
értéke lesz. Most az ügyben érintettek arra várnak, hogy a Jövő
Nemzedékek Ombudsmanja előzetes jelzéséhez híven valóban az
Alkotmánybírósághoz forduljon, kérve az ügy gyorsított
tárgyalását és a pátyi területszabályozási rendelet megsemmisítését.
szb

A pátyi (és sávolyi) ügyekben szaporodnak a névtelen,
életveszélyes fenyegetések.
Korábban telefonon megfenyegették a parlamentben az ügyben
felszólaló Gulyás Dénes országgyűlési képviselőt; februárban
hirtelen, indoklás nélkül (de sejthető okból) lemondott Danóczy
Balázs, falunk polgármestere; továbbá több, az esettel foglalkozó
újságírót is elláttak már „jótanácsokkal”. Nemrég pedig Tollner
József pátyi képviselő, a beruházást ellenzők egyik vezéralakja
került a célkeresztbe.
Tollner József lapunknak elmondta, személyesen szólította meg
egy általa nem ismert illető, aki azt tanácsolta neki, hogy törődjön
többet a családjával, valamint a civil munkájával és ne
foglakozzon a golffaluval. Meglepettségében eszébe sem jutott
megkérdezni, hogy mi történne, ha esetleg nem így tenne, hanem

beszállt az autójába és elhajtott. Ezt követően egy hazug,
rágalmazó szórólapot kezdtek el terjeszteni róla - benne szektás
vádakkal és családjának támadásával -, amely miatt a képviselő
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A pátyi ellenzők egyik
élharcosa a Telki Napló kérdésére hangsúlyozta, hogy kitart, sőt, az
eset óta még elszántabb lett, és mindent elkövet azért, hogy a
törvénytelen, megalomán beruházás ne valósulhasson meg.
Lapzártánk után az MR1 Kossuth Rádió foglalkozott részletesen a
kérdéssel, a műsor meghallgatható a rádió hangtárában, a
http://www.mr1-kossuth.hu/musoraink/kozelrol.html oldalon, a
lap alján a 2010.04.16. 16:05 ill. 16:33 dátumokra kattintva.
További részletes és aktuális információ olvasható a
www.patynemelado.com és www.patyicivil.hu oldalakon.
szb

Újabb fenyegetés és rágalmazó szórólap
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Telki képviselő-testületének állásfoglalása
ként tekintenek minden olyan akcióra,
ahol képviselőket és családjukat azért
ér atrocitás, mert közéleti szereplőként
véleményüket kinyilvánítják és igazukért kiállnak.

A napokban egy újabb mocskolódó,
becsületsértő szórólap került az
utcára.
Danóczy Balázs polgármester után
ezúttal Tollner József pátyi képviselő
került a célkeresztbe. A stílus és a
hazug vádak hasonlósága ugyanarra a
szerzői körre utal.
Ki lesz a következő célpont?
Az, aki a pátyi város-beruházás elleni
küzdelemben a legveszélyesebb ellenfélnek számít. Aztán sorban a többiek.
Telki önkormányzati képviselői kinyilvánítják, hogy a demokrácia és a
szólásszabadság elleni nyílt támadás-

Válaszolunk a szórólap kérdésére!
Mit várhatunk ettől az embertől?
Tollner Józseftől azt várjuk, hogy
továbbra is azzal az elszántsággal
teljesítse képviselői kötelezettségét,
ahogy azt eddig is teljesítette. Bízunk
benne, hogy ehhez lesz elég ereje és
kitartása. Munkája során számíthat a
telki képviselők szolidaritására.

Jogszabályellenes a pátyi önkormányzat
golfpályaprojekttel kapcsolatos eljárása
- állapította meg dr. Fülöp Sándor, a
jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
frissen lezárult vizsgálatában. Az
ombudsman kezdeményezte, hogy
2010. március 30-ig az önkormányzat
rendkívüli képviselő-testületi ülésen
helyezze hatályon kívül a golfpályaprojekt megvalósítását lehetővé tevő
rendeletét. Fülöp Sándor felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben nem fogadja el az állásfoglalásban
javasolt intézkedéseket, az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi az
önkormányzati döntések megsemmisítése érdekében.
Mint ismeretes a száz hektárt meghaladó
"Páty-golfpálya" elnevezésű területrész
Páty külterületének északi részén
található, amely a központi területektől
elkülönülve, a Telkivel közös közigazgatási határ mentén helyezkedik el.
Páty község önkormányzata 2010.
február 22-i rendkívüli ülésén módosította a korábbi - 2006-ban elfogadott –
településszerkezeti tervet, illetve rendeletet alkotott a helyi építési szabályzat
módosításáról.
A döntések következtében lehetővé
válik újabb funkciók elhelyezése a
Golfpálya projekt területén és bővülhet
az igénybe venni kívánt terület nagysága. A projekt keretében golfpálya,
kiszolgáló létesítmények, szálloda,
továbbá háromszáz üdülőegység és
mintegy 1400-1600 lakás megvalósítását tervezik.
A projektre vonatkozó új szabályozás

tervezetével szemben az utóbbi
hónapokban nagyarányú lakossági
tiltakozás alakult ki. Ennek ellenére
fogadta el a település képviselő-testülete
a projekt megvalósítását lehetővé tevő
szabályozást.
Az önkormányzat új szabályai több
szempontból is ellentétesek a budapesti
agglomeráció területrendezési tervéről
szóló törvénnyel, a többi között a
fenntartható fejlődést és a környezet
védelmét szolgáló garanciális rendelkezésekkel. Ezért az önkormányzat
jogalkotása az egészséges környezethez
való joggal összefüggő alkotmányos
visszásságot idézett elő.
A vizsgálat megállapította, hogy a
szabályozás Telki közigazgatási határától számított 200 méteren belül jelölt
ki új beépítésre szánt területet, ami
megsérti a törvény harmonikus térszerkezet kialakítására vonatkozó előírását. Továbbá a szabályozás a korábbi
golfpályaprojekt teljes területét beépíthetővé minősítette, amely szintén
ellentétes a budapesti agglomeráció
területrendezési tervéről szóló törvény
előírásaival.
A vizsgálat megállapította, hogy a 2006.
évi szabályozás elfogadásának időpontjában a hazai jogszabályi környezet nem
tette lehetővé a projektben megjelölt
területen golfpálya elhelyezését. Ennek
ellenére a 2006. évben elfogadott
szabályozás lehetőséget teremtett a
golfpályaprojekt megvalósítására.
Az ombudsman megállapította azt is,
hogy az önkormányzat nem vette
figyelembe a Pest Megyei Föld-
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Mit várhatunk a hatóságoktól?
Azt várjuk, hogy a megtett feljelentések után minden eszközt igénybe
vesznek a tettesek kézrekerítése érdekében.
Mit várhatunk az állam képviselőitől? Mit várhatunk a pártoktól?
Azt várjuk, hogy ezen nemtelen
eszközök alkalmazását ítéljék el. Azt
várjuk, hogy ne tekintsék partnereiknek azokat, akik ilyen módszereket alkalmaznak ellenfeleik megfélemlítésére.

hivataltól érkezett, a termőföld védelmét
szolgáló, a termőfölddel való gazdálkodásra vonatkozó, ezért a fenntartható
településfejlődést szolgáló észrevételt.
Az ombudsman szerint alkotmányossági
szempontból aggályos, ha a településrendezési eljárást és a településrendezési
döntéseket a közösségi érdek háttérbe
szorulásával a beruházói érdekek elsődleges érvényre juttatásának rendelik alá;
kivált, ha a lakossági észrevételeket nem
veszik figyelembe a döntéshozatalban.
Az országgyűlési biztos megállapította,
hogy az eljárás során nem tárták fel
megfelelő mélységben a beruházás
összetett, kumulatív hatásait. A golfpályaprojekt megvalósítását lehetővé tevő
településrendezési döntésekkel egy
olyan mértékű fejlesztést célzó beruházás valósulhatna meg az agglomeráció
környezeti szempontból egyik leginkább igénybe vett területén, ami
hozzájárul a térség környezeti problémáinak súlyosbításához, sőt újabb
környezeti konfliktusokat idéz elő, ezért
nem felel meg a fenntartható fejlődés és
településfejlesztés követelményeinek.
Így a döntés az egészséges környezethez
való alkotmányos jog érvényesülésével
kapcsolatos visszásságot okoz.
2010. március 28.
Moldoványi Tibor
Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
sajtó

A részletes állásfoglalás itt olvasható:
http://www.jno.hu/hu/?&menu=aktualis&
doc=69_JNO_2010
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AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 1. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYE
KÖZÉRDEKŰ

Az április 11-i szavazás eredményes volt Telkiben.

Telki 2. sz. szavazókör

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 631.700, ami
66,51 %-os részvételt jelent
Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok
száma: 631.490
Érvényes szavazatok száma: 627.469

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
Gulyás Dénes
FIDESZ-KDNP
376
Dr. Lenhardt Balázs Péter
Jobbik
72
Sass Szabolcs
MSZP
79
Szél Bernadett
LEHET MÁS A POLITIKA
129

Pest megye területi választókerületi eredménye

Érvényes szavazatok száma listánként:
Lista neve
Kapott érvényes szavazat
%
LEHET MÁS A POLITIKA
52.410 8,35
331.954 52,90
FIDESZ-KDNP
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
110.329 17,58
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
17.255 2,75
CIVIL MOZGALOM
11.832 1,89
JOBBIK
103.689 16,52
A választókerületben a választási forduló érvényes.

Pest megye 10 .számú egyéni választókerületi eredménye
(Pilisvörösvár és környéke) - egyéni

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 48.361, ez 72,75
%-os részvételt jelent
Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok
száma: 48.333
Érvényes szavazatok száma: 47.954
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

Gulyás Dénes
FIDESZ-KDNP
Dr. Lenhardt Balázs Péter
Jobbik
Sass Szabolcs
MSZP
Szél Bernadett LEHET MÁS A POLITIKA

Szavazóköri eredmények (egyéni és területi)
Telki 1. sz. szavazókör

27.119
5.537
8.739
6.559

56,55
11,55
18,22
13,68

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 643, ebből
érvénytelen szavazat 1
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott érvényes szavazat
Gulyás Dénes
FIDESZ-KDNP
344
Dr. Lenhardt Balázs Péter
Jobbik
39
MSZP
127
Sass Szabolcs
Szél Bernadett
LEHET MÁS A POLITIKA
132

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 643, ebből
érvénytelen szavazat 0
Érvényes szavazatok száma listánként:
Kapott érvényes szavazat
Lista neve
12
LEHET MÁS A POLITIKA
324
FIDESZ-KDNP
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
122
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
21
CIVIL MOZGALOM
9
JOBBIK
42
6

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 665, ebből
érvénytelen szavazat 9.

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 665, ebből
érvénytelen szavazat 6.
Érvényes szavazatok száma listánként:

Lista neve
Kapott érvényes szavazat
LEHET MÁS A POLITIKA
116
357
FIDESZ-KDNP
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
67
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
26
CIVIL MOZGALOM
18
JOBBIK
75

Telki 3. sz. szavazókör

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 594, ebből
érvénytelen szavazat 3.
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
Gulyás Dénes
FIDESZ-KDNP
328
Dr. Lenhardt Balázs Péter
Jobbik
51
Sass Szabolcs
MSZP
89
Szél Bernadett
LEHET MÁS A POLITIKA
123

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 594, ebből
érvénytelen szavazatok száma 2.
Érvényes szavazatok száma listánként:
Kapott érvényes szavazat
Lista neve
LEHET MÁS A POLITIKA
109
FIDESZ-KDNP
310
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
84
25
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
CIVIL MOZGALOM
19
JOBBIK
45

Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdahibákért
felelősséget nem vállalunk.
Forrás: Országos Választási Iroda

Tisztelt Választópolgárok!

A választókerület 2010. április 11-én újraválasztott országgyűlési
képviselőjeként köszönöm a személyemre és a FIDESZ-KDNP
listájára leadott szavazatokat. Az eredményes első fordulóban 27.119
választópolgár tisztelt meg bizalmával. Ez a második legmagasabb
érték az országban összesen elindult 810 országgyűlési képviselőjelöltre leadott szavazatok között. Óriási megtiszteltetés számomra ez
az 56,55 százalékos győzelem. Legjobb tudásom szerint igyekszem a
jövőben is megfelelni az Önök elvárásainak. Köszönöm továbbá a
részvételt azon polgároknak is, akik ugyan nem rám szavaztak, de
éltek demokratikus választójogukkal.
Tisztelettel: Gulyás Dénes országgyűlési képviselő
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Óvodai beiratkozás

KÖZÉRDEKŰ , PROGRAMOK

A képviselő testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (OKSB) véleményének
figyelembevételével úgy határozott, hogy a 2010/2011-es nevelési évre vonatkozóan az
óvodai beiratkozás időpontja az alábbiak szerint alakul:
2010. május 3. (hétfő, 8-19 óra között)
2010. május 4. (kedd, 8-17 óra között)
2010. május 5. (szerda, 8-19 óra között)
2010. május 6. (csütörtök, 8-17 óra között)
2010. május 7. (péntek, 8-17 óra között)

Emellett a testület az óvodai felvételi eljárás során az alábbi szempontokat határozta meg:
-

a gyermek Telki lakos (Telkiben bejelentett lakcímmel rendelkezik);
a gyermek 5. életévét betölti 2010-ben;
a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű;
gyermek- és családvédelmi szempontok figyelembe vétele (egyedülálló,
munkanélküli, szociálisan rászorult stb.);
a szülő a gyermek napközbeni felügyeletét nem tudja megoldani (mindkét szülő
dolgozik)
a családlátogatás tapasztalatai;
a gyermek 2010. december 31-ig betölti a 3. évét.

Összeállt az elsősök osztálynévsora

Az ígért határidőre, 2010. április 19-re véglegessé vált, hogy a 2010. szeptemberében
induló tanévnek kik lesznek az új diákjai. A lista az iskola bejáratánál olvasható.
Az „A” osztályban 25, míg a „B” osztályban 30 tanuló kezdi meg az évet. Bár az iskola
vezetése az előzetes jelzések szerint 3 osztályt tervezett indítani, nagyon sok - több mint
egy félosztálynyi - tanköteles gyerek marad még egy évig óvodás. Az iskola vezetésének
nem volt könnyő dolga akkor sem, amikor néhány – egyébként nem telki illetőségő –
gyereket el kellett utasítani az iskolában igen népszerő „angolos” osztályba jelentkezettek
közül, amely így is igen magas létszámmal fog indulni.
Az 1.a osztály tanítói Szőnyegi Viktória és Jokó Attila, míg az „angolos” 1.b-nek dr
Frecskáné Kristóf Mariska és Vasuta Zoltánnak lesznek. A tanítók ezúton szeretnék
meghívni minden kedves leendő tanuló szüleit a 2010. május 25-én 17 óra 30 perckor
kezdődő szülői értekezletre, a nebulókat pedig - a hagyományoknak megfelelően - az
évzáró utáni ismerkedési napokra. Itt egy kicsit együtt játszhatnak majd a leendő
osztálytársak és kézműves alkotásokat is készíthetnek. Ezzel kapcsolatban a szülői
értekezleten várható bővebb felvilágosítás.
Végszóként tolmácsoljuk Somlai Judit igazgatónő szavait: „Kérem szépen a kedves
szülőket, ne tanítsák előre meg a gyereküket se írni, se olvasni, hagyják ezt ránk, tanítókra!
Helyette inkább játszanak, legyen minél több közös programjuk, hiszen így lesznek békés
nyugodt gyerekek, akik örömmel jönnek majd tanulni az iskolába. Nagyon kellemes
szünetet kívánok mindenkinek!”

Településőrök
Telkiben

Éjjelente vigyáznak falunk
nyugalmára

A tavaly szeptember 29-i ülésen a
képviselők döntöttek arról, hogy falunk
indul egy, a közbiztonság megerősítését
szolgáló pályázaton. Ennek köszönhetően jelenleg két településőr dolgozik
Telkiben teljes egészében állami
finanszírozásból.
Az őrök alap munkaideje este 22 órától
reggel 6 óráig tart. Felváltva, minden
éjjel segédmotorral vagy autóval
járőröznek, emellett esetenként nappal is
ellátnak feladatokat. A formaruhát és
„településőr” felirattal ellátott sárga
mellényt viselő két településőr a
közterület felügyelő beosztottjaként
dolgozik. A pályázat részeként fejenként
egyszeri 80 ezer forintot kapott
településünk a felszerelésekre, valamint
ezen felül az őrök havi nettó 71.500
forintos bérét is állam biztosítja.
A körzeti megbízott és a polgárőrök így
a településőrökkel kiegészülve elősegíthetik, hogy Telkiben megfelelő legyen a
közbiztonság.
szb

Sportnap és
Gyermeknap

2010. május 19-én Sportnap és Iskolai
Gyermeknap lesz a Telki Általános
Iskolában.
A programokról hamarosan bővebben
lehet tájékozódni az iskola honlapjáról,
valamint a faluban elhelyezett plakátokról.
A délutáni rendezvényekre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
az iskola és a diákönkormányzat
vezetősége

Kétnapos nemzetközi tájfutóverseny
Telki és Budajenő határában 2010. május 1-én és 2-án

Helyszín: Rozmaring utca felső végénél levő réten.
“0”-idők: 1. nap: 12 óra, 2. nap: 10 óra (érdemes 1-1,5 órával előtte odamenni)
Kezdők és tapasztalatlanok a nyílt-kezdő és a nyílt-technikás kategóriákban is indulhatnak. Ők a nevezési díjból 50%
kedvezményt kapnak, ha igazolni tudják, hogy telki vagy budajenei lakosok. (350 Ft nevezési díj+200 Ft az elektronikus chip
bérleti díja)
Bővebb információ: http://www.tipotke.hu/tipo2010/hun/
Mindenkit szeretettel várunk, aki kedvet érez hogy kipróbálja magát ebben a sportban. Nem elhanyagolható szempont az sem,
hogy a résztvevők hozzájutnak egy tájfutó térképhez, mely a környékbeli erdőket ábrázolja.
2010. április
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Telki Fesztivál program 2010
TELKI FESZTIVÁL

Május 14. péntek
15.00

Telki Magánkórház

Borsos Miklós grafikai munkáinak kiállítása a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
jóvoltából, megnyitja Tóth Mihály (tárlatvezetés 14.00 és 14.30 órakor)
„Túl a maszathegyen” – a Telki SE RG szakosztályának zenés bemutatója
a Budajenői Székelyfonó telki bemutatója, táncok-énekek a gyergyói székelység életéből
fesztivál megnyitó
közreműködik Pojják László énekmondó
kiállítások: Pelles Róbert és Juhos-Kiss Sándor festőművészek, Arany Betty
keramikusművész, Szmrecsányi Boldizsár (Boldi) szobrászmővész
Telki 2. helytörténeti kiállításának megnyitója
a Pajta-Faluház hivatalos átadása
a Vivat Bacchus énekegyüttes koncertje
a Jabaro együttes koncertje – improvizációk klasszikus zenére

16.00-16.50
17.00-17.50
18.30

Iskola tornaterem
Iskola tornaterem
Báder-Magyar ház

19 30
20.00
20.15-21.15
21.30-22.30

Jung-ház
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad

10.00-től

kirakodóvásár – büfé – mézeskalács – pónilovaglás – Tökmag Játszóház - TelkiBorKlub borbemutatói a Pajtában –
kézműves foglalkozások gyerekeknek – az Önkormányzat és a KOKUKK Egyesület információs standja madártotóval,
ökomatával, egyesületi tájékoztató anyagokkal - Kocsis Zsuzsa (Magyar Madártani Egyesület) előadása - szabványos B
és C típusú madárodúk készítése
Petőfi utca
ünnepélyes pónilovas felvonulás
PM. Hivatal mögött
póni-show kicsiknek és nagyobbacskáknak
Nagyszínpad
a Radnóti Szavalóverseny eredményhirdetése
Nagyszínpad
a KOKUKK Egyesület "fecskés rajzpályázatának" (rajz, design, fecskés füzet)
eredményehirdetése
Báder-Magyar ház
Takács Zsuzsa ruhabemutatója
Nagyszínpad
a Batyu Színház előadása gyerekeknek
Pajta
a Telki Nőikar koncertje nemzetek népdalfeldolgozásaiból
telki gyermekcsoportok bemutatkozása: társastánc, hip-hop, RG, tánc-sport, néptánc
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Vikidál Gyula énekes előadása
Nagyszínpad
musical program Galambos Lilla és énekes-táncos barátai előadásában
Templom
a világhírű Banchieri Énekegyüttes koncertje
Kerekes Band koncert: hasító ethno-funk, felszabadító csángó-boogie, nagy terpeszes rock ’n’ roll…
Nagyszínpad
Four Bones Harsonakvartett Jazz Combo koncert
Nagyszínpad
Hoax utcabál, táncmulatság kicsiknek és nagyoknak
Nagyszínpad

Május 15. szombat

10.00
10.15
10.50
11.00

11.00
11.15
12.00-12.30
14.00-15.40
16.00-16.40
16.50-17.30
18.00-19.15
20.00-21.15
21.15-22.30
22.30-01.00

Ritka alkotások Telkiben

A Telki Fesztivál alatt a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
Borsos Miklós (1906-1990) grafikai munkáit állítja ki a Telki
Kórházban. A tárlat válogatást nyújt a 20. század második
felében élt egyik legnagyobb magyar szobrász grafikai
munkáiból. Az érzékeny kompozíciók ihletetten ábrázolják a
bibliai témák transzcendens mélységét éppúgy, mint a különféle
természeti formák egyszerű szépségeit. A ritkán látható alkotások a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményéből
érkeznek.
A tanulók számára a tavalyihoz hasonlóan pénteken, május 14én 14 óra 30 perctől Mészáros Zsolt művészettörténész tart
majd tárlatvezetést, a Fesztivál keretében 15 órai kezdettel
pedig Tóth Mihály tart megnyitót az érdeklődőknek. A kiállítás
a fesztivál ideje alatt látogatható.
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Megemlékezés a forradalomról
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Nemrég egy megdöbbentő, nem reprezentatív felmérést készített az egyik
kereskedelmi TV csatorna, amelyből kiderült, a spontán módon kiválasztott
megkérdezettek közül sokaknak nincsenek pontos ismeretei arról, mit is
ünnepel Magyarország március 15-én.
Nos, örömmel jelentjük, hogy úgy tűnik, Telki ebből a szempontból is
kivételnek számít. Ismét sokan vonultak fel fáklyákkal, a szabadságharc
nótáit énekelve Telki utcáin a forradalom 152. évfordulóján. Az iskolához
érve aztán azt is tapasztalhatták a megemlékezők, hogy az általános
iskolások a szinte már szokásosnak mondható színvonalas előadással
tisztelegtek 1848-49 hősei előtt. A remekül megkomponált előadásból az
látszott, a 2.-os, 4.-es és 6.-os gyerekek nemcsak előadják, hanem értik is a
forradalom lényegét, amely, - ahogyan Móczár Gábor alpolgármester is
kiemelte az esemény zárásaképpen – ma is aktuális, hiszen manapság is nagy
szükség lenne a társadalom összefogására. Arra, hogy ezrek közös akarata és
egyszerre kiáltása felülkerekedjen a napjainkban tapasztalható össztársadalmi ellentéteken.
Szerencsére falunk ebben is kivételt képez: Telkiben egyfelé haladunk azért,
hogy közös céljaink megvalósulhassanak.

Telki vendége volt Kemény István

A KOKUKK Egyesület mostanra
hagyományt teremtett azzal, hogy
minden évben egy jeles író, költő érkezik
falunkba, hogy az irodalmat kedvelő
telkieknek
lehetőségük
legyen
személyesen is találkozni a kortárs
művek készítőivel.
Ezúttal március 20-án este Kemény
István költő, író látogatott el falunkba. A
rendezvénynek a Telki Óvoda adott
otthont, amelynek aulája teljesen megtelt
az eseményre. A házigazda Molnár
Krisztina Rita volt, meglepetés vendégként pedig Darvas Kristóf zeneszerző, zongorista és Záhonyi Enikő
énekes-színésznő szórakoztatták kellemes dalokkal a közönséget. Ezek
között voltak olyanok is, amelyeket a
költő verseiből zenésítettek meg.
Akik egy hangulatos, „felovasós-zenés”
estére vágytak, és szívesen ismerték
volna meg a számtalan - köztük a József
Attiláról, Déry Tiborról, és Zelk
Zoltánról elnevezett - díjjal kitüntetett
írót, azok bizonyosan megtalálták
számításaikat ezen a kellemes estén. A
jelenlévők Kemény István számos
művéből
hallhattak
részleteket,
megismerhették a versek, regények
hátterét és az író életének apróbb
részleteit is. Megtudhattak olyan manapság divatos szóval élve kulisszatitkokat is, hogy az írónak
fiatalon a történelem volt a kedvenc
2010. április

Kemény István élete és munkássága

1961-ben született Budapesten. Édesanyja tanítónő, 1999-ben elhunyt édesapja
szobrász volt. Középiskolai tanulmányait Budaörsön végezte. Az érettségi után
négy évig jogot tanult, majd átjelentkezett az ELTE-re, ahol 1990-ben
magyar–történelem szakon szerzett diplomát. Írásaival először a diákírók,
diákköltők sárvári találkozóján szerzett elismerést. Első, ma is „vállalható”
versének az 1980–1981 folyamán született Tudod, hogy tévedek címűt tartja, amely
válogatott versei 1998-as gyűjteményének nyitódarabja lett. 1984-es bemutatkozó
kötetét 2006-ig hét versgyűjtemény követte. Számos kritikusa nemzedéke
legjelentékenyebb költői között tartja számon. Parti Nagy Lajos szerint
„költészetén immár több nemzedék nőtt fel, a sajátja is bizonyos fokig, és az utána
jövők is. Alapember, nem nagyon kerülhető meg, noha nem mondhatnám, hogy
bárkinek útjában állna.”
Első prózakötetét, Az ellenség művészete című kisregényt 1989-ben adták ki. Az
Élet és Irodalomban 1992-től 1996-ig közzétett tárcáiból készült összeállítás 1997ben jelent meg. Első nagyregénye Kedves Ismeretlen címmel 2009-ben látott
napvilágot.
A 2006. februári Holmiban nagy visszhangot kiváltott esszét publikált a Domokos
Mátyás által szerkesztett Ady-szemelvénygyűjtemény kapcsán. Írt drámát,
rádiójegyzetet, fülszövegeket, ponyvaregényt (álnéven), dialógusokat a Barátok
közt című sorozat számára, és több fordítása (többek között tucatnyi Nick Cavemagyarítása) is megjelent.
Forrás: Wikipédia

tantárgya, és úgy véli, a múlt alakjai ma
is élnek, ezért képes meglátni például
egy kamionsofőrben és egy háziasszonyban is a lovagot és a hercegnőt.
Akik eljöttek, arról is hallhattak, hogy az
írónak miért nagy kedvence Ady Endre,
és hogy miért írt verset arról, hogy egy
kályha mennyire és hogyan „félhet” egy
TELKI napló

ócskástól.
Az est zárásaképpen a zenészek közös
éneklésre kérték fel a jelenlévőket a
Mézga család közismert dallamaira, ezt
követően pedig lehetőség adódott kötetlen formában személyesen is beszélgetni
az íróval.
szb
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ELMARADT A MADÁRGYŰRŰZÉS!

Kedves Madárbarátok! Az MME (Magyar Madártani Egyesület)
madarásza az április 10-i időpont előtt pár nappal kint járt
Telkiben próbagyűrűzést tartani, de sajnos órák alatt sem sikerült
egy madarat se befognia. Azt mesélte, hogy gyűrűzést csak
bizonyos időszakokban lehet tartani, és ez az áprilisi időpont már
határesetnek számít, ezért is jött ki előzetesen felmérni a terepet.
A fészkelési időszakban a madarak sajnos fütyülnek az etetőre és
minden egyéb trükkre, ilyenkor már nehéz befogni őket. Úgy
látszik, ez az időszak elkezdődött, ezért a szombati gyűrűzés
sajnos elmaradt.
A változásért megértésüket kérjük! A programot októberben vagy
novemberben pótoljuk.

FENNTARTHATÓ TELKI?

Május 27-én csütörtökön 19 órára egy különleges előadásra
invitálunk mindenkit. A téma: Fenntartható Közösségek,
Fenntartható Telki.
Előadónk Kajner Péter, aki a Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosa Hivatalának munkatársa, és a Fenntarthatóság Előörsei
program egyik vezetője.
Az előadás során körüljárjuk, mit is jelent az, hogy fenntartható
település. Miért indult el a Fenntarthatóság Előörsei Program, és
miért fontos, hogy egy település a fenntarthatóság felé
törekedjen? Milyen lépések vezetnek ide, mikor mondhatja el
magáról egy település, hogy fenntartható? Milyen változásokat
jelent ez a helyi közösség életében?
Az előadás bepillantást nyújt Magyarországon működő más
közösségek, települések törekvéseibe a fenntarthatóság irányába,
illetve bemutat néhány mozgalmat, hálózatot, amelyek ezeket a
kezdeményezéseket összefogják.
Végül pedig közös gondolkodásra, kötetlen beszélgetésre hívjuk
a résztvevőket: konkrétan Telkit illetően mit jelenthet a
fenntarthatóság felé törekvés? Milyen adottságok támogatják
ezt, és mik az akadályai?
A kezdeményezés nem teoretikus: szeretnénk, ha létrejönne egy
kis munkacsoport, amelynek tagjai ezen a témán közösen
gondolkodnak és továbbviszik a kezdeményezést.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A KOKUKK Egyesület és a szervezők

FALUTAKARÍTÁS

Április 17-én, szombaton zajlott a falu szokásos tavaszi
takarítása-csinosítása. Ennek keretében összeszedtük a szemetet a
főutcán, az iskola környékén, az Öreghegyen és a 069-es
területen. Az eredmény csaknem megtöltött egy 8 köbméteres
konténert. Emellett lefestettük a Muskátli utcai játszótér mára
kissé megviselt padjait is. A munkában kb. 40 önkéntes vett részt.
Köszönjük mindannyiuk munkáját, és külön köszönet az
öreghegyi és a 069-es lakók önszerveződésének! Érdekesség,
hogy a falutakarításban résztvevők nagyjából fele 18 év alatti
volt.
Meg kell említeni, hogy a folyamatos, önkormányzati közmunkásokkal végeztetett munkának köszönhetően közterületeink
összességében szépen karbantartottak, a szemét dandárja az
építkezéseknek tudható be.
A falutakarítás dologi költségeit az önkormányzat és a Pest
megyei Közútkezelő állta.
KOKUKK Egyesület

EZ ELMENT VADÁSZNI, EZ
MEGLŐTTE…

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a széndioxid mentesítési
programja keretében 250 facsemetét ajánlott fel Telki számára. A
közvetítést két, a cégnél dolgozó lakótársunknak köszönhetjük.
Az ültetés gépi előkészítését és a szakmai irányítást a Hambuch
Bt. végezte el társadalmi munkában. A termőtalajt Szőcs János úr
ajánlotta fel. A karózás költségeit az önkormányzat vállalta. A
csemetéket az adományozó cég munkatársai ültették el, a fák
kikarózásáról pedig telki önkéntesek gondoskodtak. A falunkban
sok éve folyó fásítási program legutóbbi fejezete az összefogás és
a közösségért végzett sokféle munka igazán szép példája volt.
A csemeték kikarózását március 27-én, szombaton délelőtt
végeztük el. A munkához örvendetesen sokan – 30 és 40 fő között
– csatlakoztunk. Az időjárás minden borúlátó meteorológust
megcáfolt, se drasztikus lehűlés, se eső nem jött. A munka
vidáman és gyorsan haladt: már dél előtt végeztünk.
A fák három helyszínre kerültek: az Öreghegyen az MLSZközpont környékén, a szelektív hulladékgyűjtő telep leendő
helyszínén (a Tüzép-teleppel szemben), és a 069-es terület
utcáiban állnak. Mire a Telki Napló megjelenik, remélhetőleg már
kihajtottak!
KOKUKK Egyesület

EGYSZÁZALÉK, KOKUKK

Aki személyi jövedelemadót fizet, maga rendelkezhet az adója kétszer 1 százalékának felhasználásáról. Az első 1% egy egyház vagy egy
kiemelt költségvetési cél javára ajánlható fel, a másik 1% pedig valamely közhasznú egyesület vagy alapítvány javára. Sokan nem
rendelkeznek erről a pénzről, mondván, hogy kis összegről van szó. De ez a kis összeg is számít az általában nagyon szerény
költségvetéssel működő civil szervezetek életében. Emellett azt az üzenetet is hordozza, hogy a rejtélyes adakozó – a rendelkezők nevét
a kedvezményezettek nem ismerhetik meg – fontosnak találja az adott szervezet munkáját.
A KOKUKK Egyesület (hivatalosan a Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület) 2003 tavasza óta működik
Telkiben. Programjainkról, az egyesület működéséről rendszeresen tudósítottunk a Telki Napló számaiban és a Telki Fórumon. Részletes
bemutatkozásunkat, céljaink, eddigi eredményeink ismertetését és az egyesület közhasznúsági jelentéseit megtekintheti a
www.kokukk.hu honlapon is.
Kérjük, hogy amennyiben támogatja célkitűzéseinket, személyi jövedelemadója 1%-ával is segítse azok megvalósulását!

Adószámunk: 18701490 - 1 - 13
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Köszönettel: a KOKUKK Egyesület
2010. április

Sikeres volt a gyimesbükki
amatőr színtársulat előadása

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Április 8-án csütörtökön este a Pajta telt házas közönsége előtt,
családias környezetben, nagy sikerrel szerepelt az Erdély
legkeletibb csücskéből, a 70 százalékban magyarok lakta
Gyimesbükkről érkező amatőr színtársulat.
A semmit sem sejtető című - Lóhere a búzáskertben - humoros
népi színmű, és természetesen a szereplők jellegzetes csángó
népviselete mindvégig lekötötte a népes közönség figyelmét.
Néhány szereplő szenzációs egyéni karaktere (pletykás
vénasszonyok, bakter) tapsra, sőt, vastapsra késztette a
közönséget.
Aki megnézte az előadást, kellemesen érezhette magát ezen az
estén, jól szórakozhatott, és bepillantást nyerhetett a gyimesi
csángó vidék régebbi és sok esetben mai hétköznapjaiba, népi
szokásaiba.
Köszönjük gyimesiek, gratulálunk a produkció sikeres előadásához!
A gyimesiek Telki vendégeként csütörtök délelőtt budapesti
városnézésen vettek részt, majd délután az iskola diákjai fogadták
őket verssel, néptánccal, illetve üdítővel, harapnivalóval. Az esti
előadás után telki családok vendégeként ismerkedhettek meg a
falunkkal, illetve a vendéglátó családokkal.
A törökbálinti hasonló szereplés után szombaton szintén Telki
vendége volt a népes (28 fős) társaság, melynek tagja volt a
gyimesbükki alpolgármester mellett jó néhány helyi képviselő, a
falu plébánosa, az RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata
Szövetség) helyi vezetője, illetve Hargita megyei tanácsosa, és a
falu aktív közéleti szereplői.
A délelőtt szabadprogrammal (termálfürdő, vásárlás, ismerősök
meglátogatása) telt el, majd délután közös mise volt a gyimesi
plébános úr közreműködésével.
Este az Önkormányzat vacsorára látta vendégül a vendégeket,
majd a vendéglátó családok és mások részvételével a gyimesiek
telki látogatása fergeteges hangulatban, sok-sok beszélgetéssel,
zenével, énekléssel és tánccal fejeződött be.
Ezúton is köszönjük minden telki család közreműködését, szíves
vendéglátását, illetve köszönet illeti a programok sikeres
lebonyolításában a szervezőt segítő, a programokat támogató
telkieket!
a szervező

2010. április
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Táncos sikerek
Komoly sikerrel büszkélkedhet a Telki SE Modern Tánc szakosztályának
Telki Tenisz Klubban 1 éve működő hip-hop tánccsoportja.
Március 28-án NoNames Kids és NoNames Teens néven beneveztek az
országos Moderntánc Silver Kupasorozat V. állomására, ahol annak
ellenére, hogy még ilyen volumenű megmérettetésen még sohasem vettek
részt, több csoportot maguk mögé utasítva az előkelő második helyen
végeztek a csoportok.
A csoportok május 15-én a Telki Fesztiválon bemutatják sikeres
produkcióikat.
Gratulálunk nekik!

Tenisz sikerek

Az elmúlt időben két versenyen vettek részt
falunk kis teniszpalántái és természetesen
kitűnő, megismételhetetlen élményekkel
lettek gazdagabbak!
A 2010-es az első év a Magyar Tenisz
Szövetségnél, hogy bevezették a világon
már néhány éve eredményekkel működő
tenisz oktatási programot, melynek neve
„Play and Stay” jelentése játssz és maradj,
vagyis játszva tanulj és maradj meg ennél a
sportágnál. A múlt évben Barsi Árpád
elvégezte a Tenisz Szövetség által
szervezett képzést (angol és más külföldi
elismert edzők voltak az előadók), így már
ennek a módszernek a lehetőségeivel
folynak az edzések a kicsiknek is. Az
eredmények, úgy tűnik, beszédesek.
Az utóbbi két verseny eredményei:
Március 20-án a Neocon Kupa Play and
Stay versenysorozatának I. állomásán a
Grand Slam Parkban (Budapesten) négyen
indultunk és hárman eredményekkel
térhettek haza.

Tóth Ádám
vigasz III. hely
Telihay Ádám
vigasz III. hely
III. hely
Reha Doma
Április 10-én a Match-Point Play and Stay
körverseny Mester versenye zajlott, ahol
korcsoportonként az előző versenyek
eredményei alapján csak a legjobb nyolc
versenyzőt hívták meg. Közülünk hárman
is szerepelhettek a nyolc csoportban.
Ráadásul az eredményhirdetésnél az eddigi
egyik legnagyobb hazai teniszsztár, Szávay
Ági adta át a díjakat és így a kis
teniszezőinknek lehetőségük nyílt egy
közös fényképre és autogramra is.
Eredményeink:
Farkas Dani
Tóth Ádám
Schiroky Szonja

Szép ajándékokkal és élményekkel lettek
gazdagabbak a kis teniszezők, további
felkészülésüket pedig a nyári időszakban a

Északdunántúli Vízmű Zártkörően
Működő Részvénytársaság
Központi Telefonos Ügyfélszolgálat

2010. február elejétől modern eszközökkel felszerelve fogadja ügyfeleink
megkeresését az ÉDV Zrt. központi telefonos ügyfélszolgálata. Az
európai normáknak is megfelelő, a munkatársak tevékenységét
maximálisan támogató új munkaállomásokat Bunda István vezérigazgató
egy ünnepélyes megnyitó keretében mutatta be a sajtó képviselőinek.
Az Északdunántúli Vízmű Zrt.-nél folyó szervezetkorszerűsítési munkák
egyik legjelentősebb állomásához kapcsolódik ez a megnyitó, ugyanis az
üzemenként elhelyezkedő fogyasztói irodák telefonforgalmát
centralizáltuk, ami új alapokra helyezi az ügyintézési tevékenységet.
Maximálisan kielégíti a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt előírásokat,
és érvényesíti az ügyintézés szakszerűségére, gyorsaságára és
hatékonyságára vonatkozó elvárásokat.
A telefonos ügyfélszolgálat a 06 40 555 222–os telefonszámon hívható és
az ország bármely területéről helyi hívás tarifájáért érhető el. A társaságnál
négy munkaállomás került kialakításra egy supervisorral –
rendszerfelügyelővel -, mely azt jelenti, hogy egy időben egyszerre 5
fogyasztó hívását tudjuk fogadni.
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6. hely
7. hely
6. hely

Globall Sporthotel is segíti, kezdő és
haladó tanfolyami csoportok indulnak a
szabadtéri teniszpályán április 27-től.
További sok sikert kívánunk!
Barsi Árpád teniszedző

A csapatba kiváló kollégákat választottunk és tanítottunk be. Ők a területi
fogyasztói irodákban dolgoztak és a fogyasztókkal eddig mind
személyesen, mind telefonon kapcsolatban voltak. Az ott szerzett
tapasztalatok alkalmassá teszik őket a telefonos ügyfélszolgálaton
végzendő munka ellátására.
A telefonos rendszer felépítése kimondottan fogyasztóbarát, menüje
egyszerű és könnyen kezelhető. A mérőállások bejelentését a nap 24
órájában tudja fogadni a rendszer. A számlán található azonosítók alapján
– üzleti partner szám, vízmérő gyári száma - nyomógombok segítségével
a telefonáló saját maga rögzíti be a mérőállást a rendszerbe. Amennyiben
a fogyasztás eltér az átlagostól, a rendszer felhívja a figyelmet erre, így
szükség esetén azonnal lehet korrigálni, és nyitvatartási időben
munkatársunk segítségnyújtása is kérhető.
Azért hangoztatjuk a rendszer fogyasztóbarát felépítését, mert
kollégáinkhoz történő kapcsolás egyetlen gombnyomással megoldható,
mégpedig a főmenüből egyenes úton, természetesen ügyfélszolgálati időn
belül, amely a következő:
Hétfő:
Kedd-szerda-csütörtök:
Péntek:

TELKI napló

8-20 óráig
8-15 óráig
szünnap

Várjuk fogyasztóink szíves megkeresését!
Hibabejelentés a nap 24 órájában: 06 80 426 426

www.edvrt.hu

2010. április

PROGRAMAJÁNLÓ, HIRDETÉSEK

Az előző számban megjelent programajánlóhoz kapcsolódóan most néhány
gyakorlati útmutató a túránkhoz.
Amit érdemes magunkkal hozni: biciklis
bukósisak, láthatósági mellény, innivaló,
fényképezőgép, némi pénz finomságokra.
A túrát két túravezető vezeti majd, melyen
mindenki saját felelősségére vesz részt. A
túrához bármelyik indulási helyszínen
lehet csatlakozni. Mi, Telkiről indulók, kb.
10 kilométert fogunk tekerni Perbálig,
közben - a résztvevők korától és erejétől
függően - kellő számú pihenőt tartva. A
helyszínen a bicikliket a kijelölt részen kell
majd elhelyezni.

MINDENKIT szeretettel várunk!
További részletek a telki.hu és a
telkiforum.hu honlapokon!

(Kapcsolat: Láng Noémi,
noemilang@invitel.hu, 30/383-30-47)

fotó: Keresztúri Anna

2010. április
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HIRDETÉSEK, GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA

Klímakészülékek tavaszi karbantartása
Kellemetlen szagok, gomba, por, legionella
vírus vége
Gyors, és szakszerű telepítés, javítás
Hetey László
Te l k i
06 /30/ 985-9060

Telkiben működő új
ingatlanközvetítő iroda keres
építési telkeket meglévő és
leendő ügyfelei számára.

2 0 8 9 . Te l k i , G y ö n g y u . 1 7 .
w w w. i n g a t l a n . c o m / i n g a t l a n k o n z u l t a n s
homonnai.erika@gmail.com
mobil:20-287-9935, 20-287-9935

KIADJA:

Következő lapzártánk várható

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:

Móczár Gábor alpolgármester
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 Annamária

Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván

Nyomdai munkák:

SOLONG Press Kft.
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Februári lapzártánkig
született:

Jan-Williem van den Akker és Hollós
Linda gyermekei: van den Akker Liam és
van den Akker Lizzy - ikerbabák
Tóth Zoltán és Orgona Rózsa gyermeke:
Tóth Tamara
Benedicty Gergely és Benedicty Krisztina
gyermeke: Benedicty András Imre

Gratulálunk!

TELKI napló

időpontja: május 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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

2010. április

HIRDETÉSEK

NYIROKMASSZÁZS
A nyirok-drenázs masszázs hatékony méregtelenítő,
salaktalanító, cellulit csökkentő, közérzetjavító masszázs.
1 alkalom: 4500Ft helyett – 3500Ft/alkalom
(minimum 4 alkalmas bérlet váltása esetén 3000Ft/alkalom)
„Itt a tavasz! A megújulás, méregtelenítés ideje!”

WIENER KOSMETIKUM – made in Austria

Az aromaterápiás fáslizó módszerrel onnan fogyunk, ahonnan
szeretnénk! A körfogat csökkenés mellett méregtelenítés,
salaktalanítás történik, négyszeres hatékonysággal égnek el a
tápanyagok, a bőr látványosan kisimul, feszessé válik.
6 alkalmas bérlet akció: 22.500Ft
(Az ajánlatok érvényesek: 2010.05.31-ig)
Aromaterápiás masszázs * nyirokmasszázs * Thai-masszázs *
Reiki * szauna * sószoba
Holisztikus Akadémiát, természetgyógyászatot
végzett
masszőrparapszichológus

ENERZSI – VITAL

Karácsony Erzsébet
Bejelentkezés telefonon:
06 70 3636 819
hétfőtől-szombatig: 8.00-20.00
Cím: 2089 Telki, Szellő u. 19.
sotegla.blogspot.com
2010. április
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