
Dsida Jenő:
Tavaszi ujjongás
(2. részlet)

Újra születtünk
Zöld lobogóval
Lepkefogóval
Táncra megint!
Csókot a földnek,
Csókot a fának,
Csókot a rügynek,
Mert a hatalmas
Égi Jövendő
Hírnöke mind!

Hallga, mi szépen
Csendül a nóta,
Csörtet a csermely,
Csattan a csók!
Messze az erdő
Lombjai közt a
Nyár keze int! –
Hirdeti minden,
Hirdetem én is,
Itt a tavasz!

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdőalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelődomb
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Az önkormányzat települési
rendtartási rendelete

VIII. Telki Fesztivál
Az eső sem tudta elmosni a rendezvényt

2-4. oldal

4. oldal

Mi van Páttyal?
Legutóbb a közmeghallgatáson hangzott el beszámoló a pátyi üggyel

kapcsolatban. Ideje, hogy összefoglaljuk az azóta történteket.
7. oldal

Először osztották ki a Telkiért
Érdemérmet

A Telki Fesztivál megnyitóján első ízben osztották ki a Telkiért Érdemérmet.
A testület tagjai teljes egyetértésben két, a falunkért önzetlenül sokat tevő
személynek fejezték ki ily módon, hogy megbecsült tagjai közösségünknek.

Előzzük meg a betegséget!
Helyes életmóddal csökkenthető a daganatok kialakulásának valószínűsége

11. oldal

7-9. oldal

a vers 1. részlete előző számunkban volt
olvasható

Vízmérők leolvasása
Ahol még nem történt meg, kérjük tegyék lehetővé a vízórák leolvasását!

6. oldal
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A sötétbe belépve az ember nem is hisz igazán a szemének. Sok száz
gyermek feszülten figyeli az előadást. Az iskola tornaterme szinte
csurig tele van. A színpadon a Telki SE ritmikus gimnasztikásai
ugyanis Varró Dániel író, költő „Túl a maszathegyen” című,
fiataloknak és idősebbeknek egyaránt szóló előadását játszották
lelkesen.
Ritkán látható ilyen nagy nézettségű előadás falunkban. A Telki
Fesztivál - a korábbiakhoz méltóan - ezúttal is érdekes
programokkal kecsegtette a pénteken és szombaton is helyben
szórakozni vágyókat.
Nehéz is lenne kiemelni egyet, mivel mindegyik esemény más miatt
volt érdekes.
A kiállítások kedvelőit a Telki Magánkórház, a Báder-Magyar ház,
a Jung-ház és a Bordás ház vonzotta leginkább. Nem véletlenül,
hiszen Borsos Miklós (a KOGART Művészeti Alapítvány
tulajdonában lévő) képei, Arany Betty kerámiái, Szmrecsányi
Boldizsár szobrai, Juhos-Kiss Sándor és a nemrég amerikai
meghívást kapó Pelles Róbert festményei, a helytörténeti kiállítás és
az egyedülálló, egyenesen Bécsből érkező Telki Apátság
dokumentumai, tervrajzai és a korabeli térképek egyaránt
különleges érdekességnek számítanak.
A zenekedvelők pénteken megcsodálhatták a Vivat Bacchus
családias hangulatú és humoros bordalokkal teli koncertjét, a Telki
Nőikar és a Jabaro klasszikus dallamait, majd szombaton Vikidál
Gyula nagyszerű és népszerű hangját, Galambos Lilla és barátainak
zenés, táncos produkcióját. Este pedig a Kerekes Band, valamint a
Four Bones Harsonakvartett szórakoztatták koncertjeikkel a
nagyérdeműt, végül pedig utcabál helyett a Hoax Együttes ezúttal
amolyan iskolabált varázsolt.
Különlegesség volt a megnyitó Pojják László zenei kíséretével, ezt
követően a Budajenői Székelyfonó, a gyergyói élet egy-egy részletét

felidéző táncos-énekes „színműve”, másnap pedig Callmeyer
Ferenc Kárpát-haza című előadása és a telki táncosok színes
bemutatója is.
Természetesen ezúttal sem maradhattak el a(z elsősorban) gyerekek-
nek szóló érdekességek sem: pónilovas bemutató, kirakodóvásár, a
Batyu színház előadása és madárodú-építés várta a kisebbeket.
Természetesen ezúttal sem kellett messzire menniük a borra,
pálinkára, vagy éppen sörre vágyóknak. Szinte minden igénynek
megfelelő ellátás volt ezen a két napon, és ez igaz volt a büfére, a
kenyérlángososra, valamint a kürtőskalács-készítőkre is.
Mindez elmondható annak ellenére, hogy a szervezők a várható égi
áldás és ítéletidő miatt az előzetes tervekkel ellentétben a szombati
szabadtéri programokat az iskolához, illetve iskolába tették át.
Ugyanis már szombat dél körül elkezdett esni az eső, amely az
éppen akkor véget érő divatbemutatót veszélyeztette csupán. Takács
Zsuzsa egyszerre modern és magyaros kreációit azonban még a
csapadék eleredte előtt láthatta a mindvégig lelkes, tapsoló
közönség, így szerencsére egyetlen programot sem kellett törölniük
a szervezőknek.
Végezetül cikkünk hadd tegyen említést az ezúttal már hagyo-
mányos kiemelkedő színvonalú szombat esti templomi koncertről,
amelyen a világhírű Banchieri Énekegyüttes előadását hallhatták az
egybegyűltek.
Az idő tehát nem kegyelmezett, de azért nem is rontotta el az amúgy
végig hangulatos eseményt. A szervezők ismét kitettek magukért,
köszönet az Önkormányzat szervezői mellett első sorban Homonnai
Erika programszervezőnek, a kiállításokat befogadó Magyar Károly
- Callmeyer Judit házaspárnak és Bankó Andreának, aki a
kirakodóvásár lebonyolításában segédkezett. További sorok helyett
pedig beszéljenek a helyszínen készült képek!

szb
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Először osztották ki a Telkiért Érdemérmet
ATelki Fesztivál megnyitóján első ízben osztották ki a Telkiért Érdemérmet. A testület tagjai
teljes egyetértésben két, a falunkért önzetlenül sokat tevő személy felé fejezték ki ily módon,
hogy megbecsült tagjai közösségünknek.
Sajnos az egyik díjat nem vehette át a kitüntetett, mivel Regős Ferenc posztumusz kapta
meg az elismerést. Az egybegyűltek előtt Szigeti Antal képviselő - aki személyesen is
ismerte az egykori szigorú, ám közkedvelt tanítót - mesélt munkásságáról, életéről, majd ezt
követően átadta a Telkiért Érdemérmet Regős Ferenc lányának, Schmausné Regős
Klárának.
A másik díjazottat Móczár Gábor
alpolgármester „az éjszaka fantomja-
ként” aposztrofálta. Dr. Rátky
Józseffel ugyanis leginkább éjszaka, a
polgárőrség tagjaként találkozhatnak a
telkiek. A szervezet alapítója és
mindmáig vezetője immáron 11 éve
vigyáz éjjelente társaival falunk
nyugalmára. A kitüntetett beszédében
megköszönte a díjat, és kiemelte, hogy
úgy érzi, ez az elismerés inkább az
egész polgárőrséget és annak kitartó
tagjait illeti.
Gratulálunk a Telkiért Érdemérem
birtokosainak!

szb
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Beszámoló a Képviselő testület üléséről
2010. április 27.2010. április 27.
Új képviselő esküje, megbízólevél átadása
A Szécsi Zsolt lemondása miatt megüresedő posztra a 2006-os
listán a következő legtöbb szavazatot elért - és a megbízatást
vállaló - Jeck János került, akinek ünnepélyes eskütételével
kezdődött az ülés. Ezt követően Ruják Györgyi, a Helyi Választási
Bizottság elnöke átadta az új képviselő megbízólevelét, így a
testület 9 tagúra bővült.

A Budakeszi Rendőrőrs beszámolója
Dr. Medveczki Zsolt főhadnagy beszámolójában ismertette a
tavalyi év statisztikáit, amely szerint a vizsgált időszakban Telki
területén 36 bűncselekményt regisztrá1tak, ami a 2008-as 32
esethez képest 12,5 százalékos emelkedést mutat.
Az összes bűncselekmények számán belül a lopások száma 13-ról
20-ra emelkedett (53,85 százalékos emelkedést okozva), a
betöréses lopások száma 6-ról 4-re csökkent, (-33,33 százalék). A
vagyon elleni bűncselekmények száma nem emelkedett (1 eset), a
regisztrált időszakban a gépkocsi feltörések száma 3-ról 2-re
csökkent, autó lopás pedig 1 esetben történt. Örvendetes tény, hogy
a 2008-ban történt 2 rablással ellentétben 2009-ben nem történt
ilyen bűncselekmény.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban a
kapitányság más területeihez hasonlóan nálunk is emelkedett a
besurranásos, illetve a trükkös lopások száma. Az elkövetők
sokszor azt használták ki, hogy az adott családi házban a sértettek
éjszakára sem zárták be a bejárati ajtójukat, így erőszak nélkül
jutottak be a házba, és az elől hagyott értékeket magukhoz véve
távoztak a helyszínről. Több esetben előfordult az is, hogy az
elkövetők a gépjármű kulcsait megtalálva a gépjármű(veke)t is
eltulajdonították. A hétvégi házas területeken sajnos gyakori, hogy
miközben a sértett a kertben dolgozik, nyitva hagyja a ház ablakát,
vagy ajtaját és így az ismeretlen elkövető könnyedén juthat hozzá
különböző vagyontárgyakhoz. Ezek miatt a rendőrkapitányság a
folyamatos tájékoztatást és figyelemfelhívást tűzte ki célul, hogy
elkerülhetőek legyenek a fentiekhez hasonló esetek.
A kapitány kiemelte, hogy a körzeti megbízott, a Telki Polgárőrség
és a két településőr nagyban hozzájárulhat a helyzet jelentős
javulásához.
A közlekedési balesetekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy
falunkban tavaly 5 esetben történt baleset, amelyből 3 anyagi
kárral, 1 könnyebb és 1 súlyosabb sérüléssel végződött. A főbb
kockázati tényezők közül továbbra is elsősorban a gyorshajtásé, az
ittas vezetésé és az előzési szabályok be nem tartásáé a főszerep.

Bizottságok összetételének változásai
Az új képviselő beiktatásával némiképp csökkent a testület többi
tagjának feladatköre a bizottságokban. A változások a következők:
Pénzügyi Bizottság:
Új tag: Jeck János (Dr. Callmeyer Ferenc helyett) 
Elnökhelyettes: Szigeti Antal
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
Új tag: Jeck János (Halász Terézia helyett)
Elnökhelyettes: Dr. Callmeyer Ferenc

A 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Elfogadását megelőzően elhangzott, hogy a 2009-es belső
ellenőrzés nem tárt fel nagyobb problémákat. Az egyik

„legjelentősebb” probléma például, hogy az iskolai könyvtár
könyvei nincsenek kellőképpen rendszerezve.

A 2009. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás
elfogadása
Az előző évi költségvetés felhasználása a koncepcióknak
megfelelően és a takarékosság jegyében zajlott, így a képviselők
egyhangúan elfogadták az erről szóló zárszámadást.

Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi első negyedévi
gazdálkodásáról
A Pénzügyi Bizottság (PÜB) támogatta az önkormányzat első
negyedéves gazdálkodásáról szóló határozat elfogadását, mivel az
az irányelveknek megfelelt. Érdekességként elhangzott, hogy a
pályázati pénzek bevételezésénél fontos tényező, hogy az állam
minél több pénzt ad egy projektre, általában annál lassabb és
körülményesebb a kifizetése.

Tájékoztató az iskolai beiratkozásról
Az iskolai beiratkozás befejeztével elmondható, hogy az előzetes
várakozásokkal ellentétben nem 3, csak 2 elsős osztály (az egyik
két tannyelvű) indul ősszel. Ennek egyik oka, hogy sok gyermek
maradt még egy évig az óvodában, így jövőre 3 osztály indításával
számolnak.

Köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet elfogadása
A caffeteria rendszer változása miatt újra kellett gondolni a
köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletet. A módosítás és a
felülvizsgálat egyébként is esedékes volt, így a képviselők
elfogadták a változásokat.

A települési rendtartási rendelet elfogadása
A módosító javaslatokat a képviselők és a bizottságok
megvizsgálták, majd egyhangúan elfogadták a rendeletet, amely 
e havi számunkban részletesen olvasható.

A Szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása
A Szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekjóléti
ellátásokról szóló rendelet 7.§-ának 9. bekezdése a képviselők
döntése értelmében az alábbiak szerint változik:
A támogatás összege, ha az igénylő családjában az egy főre eső
jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj összegének
100-150 % -a között: 10.000 Ft
150-175 % -a között: 5.000 Ft
175-200 % -a között: 2.500 Ft.

A bérleti díjakkal kapcsolatos módosítások
A napirendi pont tárgyalásakor megállapítást nyert, hogy a Pajta
esetében bérbeadáskor szükség van egy sztenderdizált szerződésre,
kaució letételére és egy felelős személy megállapítására, aki az
átadás-átvételt intézi. Ennek részletei kidolgozásával egy ad-hoc
bizottságot bízott meg a testület. A már korábban tárgyalt és
ismertetett, a Pajta bérleti díjairól szóló rendeletet ezúttal
elfogadták a képviselők.
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A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint
határozza meg (a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák):

I. Pajta (közösségi ház)
Időszak Ft/óra
04.15.-10.15-ig 10.000
10.15.-04.15-ig 12.000
5 óránál hosszabb bérlés esetén 5 órára eső (50.000, illetve 60.000
Ft/nap) bérleti díjat kell fizetni. A Pajta használatának
engedélyezéséről, illetve a közösségi események esetén az
ingyenes használatról az alpolgármester és a jegyző egyedi
elbírálással, közösen dönt.

II. Általános Iskola
Helyiség Tanítási idő alatt, Ft/óra Hétvégén 

és ünnepnap
Aula - 7.500
Könyvtár 3.000 4.500
Étterem 3.000 4.500
Osztályterem 2.000 3.500
Kisterem 1.000 - 

III. Óvoda
Aula 2.500 Ft/óra

IV. Tornaterem
Rendezvény jellege Ft/óra
Önkormányzati rendezvény ingyenes
Telki SE által szervezett 1.000
Magánvállalkozás által szervezett 2.500
Külső rendezvény-helyi lakosság 4.000
Külső rendezvény-külső bérbevevő 7.000

Uniós fejlesztési pályázat saját forrásból történő kiegészítése
A testület úgy határozott, hogy az „Óvodafejlesztés Telkiben” című
tervezett fejlesztéshez (melynek elfogadott összköltsége
188.954.600 forint) a pályázatban vállalt saját forrás kiegészí-
téséhez az előírt önkormányzati feladatok miatt pályázatot nyújt be
az önkormányzati miniszterhez. Az igénylendő támogatás mértéke
az uniós pályázatban vállalt saját forrás összegének 50 százaléka,
azaz 46.008.716 forint. A képviselők egyúttal garanciát vállaltak
arra, hogy amennyiben Telki nem nyeri el a támogatást az „önerő-
alapból”, úgy azt településünk más módon fogja biztosítani.

Hulladéklerakó rekultivációs pályázat
A testület a TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) támogatása mellett
megszavazta a pályázaton való részvételt, amelyet több éves
előkészítő munka előzött meg. A 2013. december 31-ig befejeződő
hulladéklerakó-rekultiváció évente nagyjából 1 millió forintba
kerül településünknek, azonban a reményeink szerint sikeres
pályázat esetén 488 ezer forint önrész mellett 100 millió forintos
forrást biztosít a Duna- Vértes–Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulat által a Társulat teljes területére vonatkozó
átfogó, közös pályázaton keresztül.

Végelszámolás
Egy korábbi ügy végére került pont azáltal, hogy a testület
jóváhagyta a Szegedi Pál végelszámoló által 2006. november 15-i
záró időponttal elkészített vagyonfelosztási javaslatot. Felhatal-
mazták özvegy Szegedi Pálnét, hogy a vagyonfelosztási
javaslatnak megfelelően az érintett önkormányzatoknak utalja át a
végelszámolásból hátra maradt készpénzvagyont.

CBA területrendezési szerződés jóváhagyása
Mivel a korábban a testület által jóváhagyott szerződés még
kedvezőbb lett, így a képviselők a PÜB támogatása mellett
egyhangúan elfogadták.

A Jung ház felújítása
A PÜB javaslatára az első félév költségvetési számainak tükrében
- az előkészületek folytatása mellett – júliusban visszatérnek a
kérdésre. Azt azonban már tudni lehet, hogy egy közel 3 millió
forintba kerülő állagmegóvást terveznek megvalósítani, amelyhez
a telki cserkészek társadalmi munkában járulnak hozzá.

Tájékoztatás a folyamatban lévő TTKKB ügyekről
Bordás András, a TTKKB elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a
bizottság folyamatban lévő ügyeiről, amelyek közül kiemelkedik a
temetőnél a zajvédő fal kérdése, amelyhez már megvannak az
akusztikai szakvélemények. Foglalkoznak a már meglévő
körforgalomnál egy zebra létrehozásával, az Üdülőnél (Hosszúhát)
pedig az úttest éjszakai megvilágításának lehetőségéről, hogy a
buszmegállóba igyekvőknek ne sötétben kelljen átkelniük az úton.

Telki Víz Kft. 2009. december 31-i beszámolójának
elfogadása
A testület elnapolta a Telki Víz Kft.-vel kapcsolatos döntést.

szb

FELHÍVÁS
A nemrég történt ivóvíz-szolgáltató váltás miatt
szükségessé vált a mérők leolvasása, melyet
falunkban az önkormányzat megbízásából Horváth
Ferenc végez.
A közelmúltban már sok helyen sikerült a leolvasás,
azonban számos helyen egyelőre többszöri próbál-
kozásra sem. Ezért a hivatal kéri azokat, akiknél ez
még nem történt meg, egyeztessenek egy alkalmas
időpontot Horváth Ferenccel, hogy a folyamat
zökkenőmentesen befejeződhessen.
Köszönjük!

H o r v á t h  F e r e n c
0 6 - 3 0 - 5 2 8 3 3 9 3

TÜDŐSZŰRÉS
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy községünkben tüdőszűrésre az
alábbi időpontokban kerül sor.
Tüdőszűrés helye: Telki Általános Iskola, Tornacsarnok előtér
Ideje:

június 7. (hétfő) du. 12.00-18.00 óráig,
június 8. (kedd) de. 8.00-14.00 óráig,
június 9 (szerda) du. 12.00-18.00 óráig,
június 10. (csütörtök) de. 8.00-14.00 óráig.

Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen kérjük, hogy annak igazolását
(személyesen vagy családtag által) szíveskedjék bemutatni!
A személyigazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő
igazolványát kérjük, vigye magával.

Telki Község Önkormányzata
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Legutóbb a közmeghallgatáson hangzott el
beszámoló a pátyi üggyel kapcsolatban. Ideje,
hogy összefoglaljuk az azóta történteket.
Látványos események nincsenek. A civilek
eszköztára szűkös, újabb demonstrációra,
megmozdulásra nem került sor. A fenyegetések
hatására a civil szervezetek vezetői óvatossá
váltak, kevésbé nyitottak a velünk való
együttműködésre, mint korábban.
Mindenki az ombudsman alkotmánybírósági
beadványára várt. Sajnos azok a hivatalok is,
akik tehetnének a beruházás megvalósulása
ellen, kész tényként kezelik az Alkotmány-
bíróság várható döntését és ezért saját
eljárásaikban várakozó álláspontra helyez-
kednek. A beadvány pedig végre elkészült és az
ombudsman személyes tájékoztatása szerint
már beadásra is került!
Az Önkormányzat részéről több konzultációra is
sor került az ügy ombudsmani referensével,
jogászaival. Mindannyiszor meggyőződtünk
arról, hogy a jogi szövegezés jó kezekben van és
figyelembe vették a mi álláspontunkat is.
Optimisták vagyunk, mert optimistának kell
lennünk, hiszen a végső megoldás az alkot-
mánybírák kezében van.
A végső döntés megszületéséig a helyes
stratégia, hogy megtesszük azt, amit saját

hatáskörünkben meg tudunk tenni. A
közmeghallgatáson jogi szőnyegbombázásnak
hívtuk azt az akciót, amire készülünk.
Jelentem, a bombákat ledobtuk. Még nem ért
mindegyik földet. Lehet, hogy pár fel sem
robban. De reméljük, hogy egyik-másik célt ér
majd. Összesen nyolc jogi eljárást indítottunk az
elmúlt egy hónapban.
Egy következő fázisban lesz, illetve lenne
fontos szerepe annak, hogy Telki ügyféli
státuszt kért a pátyi beruházás megvalósulása
során induló építésügyi hatósági eljárásokban.
Tudomásunk van arról, hogy kezdeménye-
zésünkre ezt több öreghegyi lakos is megtette,
vagy várhatóan meg fogja tenni.
Az illetékes minisztériumokhoz és hivatalokhoz
kérvénnyel fordultunk, amelyben felügyeleti
intézkedések megtételét kértük jogsértő pátyi és
egyéb hivatali határozatok megsemmisítése
tárgyában. Elsődlegesen a Pátyi Önkormányzat
telekalakítási határozata támadható. Ebből
következően aztán több más olyan határozat is
törvénysértő, melynek alapjául a telekalakítási
határozat szolgál.
Beadvánnyal fordultunk az Ügyészséghez is.
Ebben kértük, hogy az Ügyészség indítson pert
a Páty-Milton településrendezési szerződés
semmissé nyilvánítása érdekében - közérdek

sérelme okán. A kérelmünk alapja - többek
között - a fedezetül szolgáló ingatlanok
értékaránytalansága volt. Különösen fontosnak
tartjuk ezt az eljárást, mert az eddigi akciók csak
a szabályozási terv érvénytelenségét hivatottak
kimondani. A településrendezési szerződés
akkor is életben maradna, ha az Alkotmány-
bíróság megsemmisítené a szabályozási tervről
szóló helyi rendeletet, vagy esetleg a rendőrség
nyomozása büntető ügyben eredményre
vezetne.
Az ügyészi kereset beadása tehát új és fontos
eleme lehet jogi fegyvertárunknak.
Feladatot ad az Agglomerációs törvény
esedékes felülvizsgálata. A törvényt előkészí-
tőkkel szintén több alkalommal tárgyaltunk.
Célunk, hogy a módosítás kezelni tudja a
regionális érdekek érvényesülését és bizonyos
indokolt esetben tegye kötelezővé az érintett
településeknek, hogy rendezési terveiket
összehangolják és azokat közösen fogadják el.
Szakértői szinten támogatásra talált ez a
gondolat.
Az elkövetkező hetek, hónapok nagy kérdése
számunkra, hogy tudunk-e a Zsámbéki-
medencében a jövőnkről közösen gondolkodni
és legalább az együttműködés egy minimális
szintjében megállapodni.
Továbbra is hajrá Telki! Hajrá Páty!

Takács Zoltán
alpolgármester

Preambulum
Telki község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§/1/
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46.§. (1) bekezdés c.
pontjában 48.§.  (1) bekezdés; (3) bekezdés b. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a közösségi élet, a község köz-
és magánterületeinek fenntartására és védelmére
vonatkozóan a következő rendeletet alkotja. A rendelet célja
a lakosság és a környezet harmonikus kapcsolatának, a
környezet elemeinek védelme, a község közigazgatási
területén a köztisztaság és az egészséges környezet
fenntartása, az ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek
és tilalmak helyi sajátosságoknak megfelelő meghatározása.

1.§.
Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya Telki község közigazgatási
területére terjed ki.

(2) Rendelkezései minden olyan természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik
(amelyek) állandó vagy ideiglenes jelleggel a
község területén tartózkodnak, (működnek,
tevékenykednek).

2.§.
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban

közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá
az építmények közhasználatra átadott része
(épületárkád alatti járda stb.),

(2) Belterület: a település közigazgatási területé-
nek - jellemzően a település történetileg kia-
lakult, elsősorban összefüggő, beépített, ille-
tőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó -
kijelölt része,

(3) Külterület: a település közigazgatási területe,
de belterületnek nem minősülő, elsősorban

mezőgazdasági, erdőművelési, zártkerti,
illetőleg különleges célra szolgáló része,

(4) Közhasználatú zöldterület: a község bel- és
külterületén, az önkormányzati tulajdonban
lévő minden:
a. közterületnek minősülő közpark,
b. pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szol-
gáló zöldterületek (sportpálya, játszótér, park),
c. közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti
forgalmat irányító vagy elválasztó részben,
vagy egészben, fákkal, növényzettel ellátott
közterület.

(5) Tulajdonos: a település területén lévő beépített
és beépítetlen ingatlanok tulajdonosai.

3.§.
Települési környezet védelme

(1) A települési környezet védelme a község
belterületére, a lakó- és intézményterületekre,
valamint a külterületekre terjed ki.

(2) A települési környezet védelme során
biztosítani kell a környezet tervszerű,
rendeltetésszerű és esztétikus kialakítását,
fejlesztését, így különösen védeni kell a
közterületeket, közhasználatú zöldterületeket,
gondoskodni kell a hulladék környezet-
szennyezés-mentes szállításáról, a közterületek
rendeltetésszerű használatáról.

(3) Az allergiát okozó gyomnövények – különös
tekintettel a parlagfűre – felismerésének
elősegítéséről, irtásának módjáról, továbbá a
gyomnövény okozta allergiás megbetegedéssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a
lakosság körében történő tudatosításáról az
önkormányzat szórólapok, vagy a helyi média
útján gondoskodik. 

4.§.
A köztisztaság fenntartása

(1) Az egyes ingatlanok és az ingatlan előtti –

illetve, ha a telek két vagy több utcát érint, az
ingatlan melletti közterületek tisztántartásáról
az ingatlan határától az úttestig terjedő teljes
területen az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
haszonélvezője, illetve más használatában,
bérletében lévő ingatlan tisztántartásáról a
használó, illetve a bérlő (a továbbiakban
együttesen: tulajdonos) köteles gondoskodni.

(2) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek,
üzletek tulajdonosai a 4.§. (2) bekezdés szerint
kötelesek az üzlet környezetét tisztán és
rendben tartani.

(3) A tulajdonos köteles télen a havat, jeget az
ingatlana előtti gyalogútról letakarítani, a
síkossá vált gyalogutat a megfelelő síkosság
gátló anyaggal szükség szerint felszórni. Nem
lehet környezetre káros vegyi anyagokat erre a
célra felhasználni, valamint járdát sóval
leszórni! 

(4) Téli időszakban tilos a közterületet olyan
mértékben gépjárművekkel elfoglalni, amely
akadályozza a hó eltakarító gépek munkáját.

(5) Az összerakott havat nem lehet elhelyezni:
gyalogos közlekedési útvonalon, útkeresz-
teződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé,
tömegközlekedésre szolgáló jármű megálló-
helye és a járda között, közüzemi, szolgál-
tatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű
létesítményein.

(6) A közterületre nem lehet elhelyezni szerves
hulladékot: nyesedéket, kaszálékot, komposz-
táló ládát. Tilos a közterületi zöldsávokon
nagyméretű köveket, sziklákat elhelyezni.
Facölöpöket indokolt esetben az útburkolat
szélétől egy méterre, minimum 60 cm
magasságban lehet elhelyezni.
A közterületeken a rendelettől eltérően
elhelyezett tárgyakat az ingatlantulajdonosok
kötelesek 2010. szeptember 30-ig a
közterületről eltávolítani.

Mi van Páttyal?
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(7) Tilos a közterületen szemetelni, a közterü-
letek, játszóterek, beszennyezése. A köztisz-
taság megóvása és a balesetek elkerülése
érdekében az említett területen szemetet,
hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy
egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni
vagy eldobni tilos.

(8) Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok –
beleértve a beépítetlen telkeket is –
tisztántartása a tulajdonos, illetve használó
kötelessége.

5.§.
Zöldterületek rendben tartása

(1) Az ingatlanok előtti és melletti növényzettel
ellátott közterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a 4.§. (2) bekezdésében megfogal-
mazott területen – az egységes utcakép
kialakítása érdekében – köteles a zöldterületek
rendben tartását folyamatosan ellátni, a
fűnyírást a vegetációs időszakban, általános-
ságban havi illetve olyan rendszerességgel
elvégezni, hogy a fű magassága sose haladja
meg a 30 cm-t.

(2) A fenntartás magában foglalja a növényzet és
talaj folyamatos ápolását, gondozását, véde-
lmét, a növényzet pótlását, időszakos cseréjét. 

(3) A tulajdonos, vagy használó köteles továbbá a
fák, bokrok, cserjék olyan módon történő
metszésére, nyírására, hogy az a közlekedő
személyek testi épségét ne veszélyeztesse,
gépjárművekben kárt ne okozzon, a bizton-
ságos közlekedés feltételeinek feleljen meg.
Továbbá a légvezetékek, transzformátorok,
elektromos szekrények, világító testek egyéb
berendezések létesítmények biztonságos üze-
meltetését ne akadályozza, ne veszélyeztesse.

6.§.
Belterületi vízelvezető árkok, csatornák tisztítása

(1) A községben kiépített és kiépítetlen belterületi
árkok tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról, az árkok
gyomtalanításáról és a tisztításáról - a Rendelet
2. számú mellékletében foglaltak kivételével –
a tulajdonos (használó, bérlő), a tisztítás során
keletkezett hulladék elszállításáról, pedig az
önkormányzat köteles gondoskodni.

(2) Ha a tulajdonos telke két vagy több utcát érint,
mindkét utcán köteles a vízelvezető árkokat,
átereszeket karbantartani.

(3) A saját használatú utakat, gyalogos- és
gépjárműbejárókat, átfolyókat a víz termé-
szetes lefolyásának biztosításával szabad
létesíteni.

(4) A bejáró építésének költsége a tulajdonost
terheli. A tulajdonos köteles a bejáró alatti rész
tisztántartását elvégezni.

7.§.
Közhasznú területek használata, védelme

(1) A rendelet szempontjából közhasználatú
zöldterületnek minősülő közparkok,
játszóterek, a közutat, járdát szegélyező
növényzettel borított zöldterületek, temetők,
valamint mindezek felszerelései, berendezései,
építményei, (továbbiakban: tárgyai).

(2) A közhasználatú zöldterületek – a 4.§. (2)
bekezdésben foglalt kivételekkel – fenn-
tartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) A közhasználatú zöldterületeket állaguk
sérelme nélkül rendeltetésszerűen mindenki
használhatja.

(4) Tilos a zöldterületben és annak tárgyaiban
bárminemű (növényzet kipusztítása, tárgya-
inak megrongálása, szemetelés, stb.) kárt
okozni.

(5) Közterületen tartott rendezvény szervezője
köteles az érintett közterület takarításáról saját
költségén gondoskodni, a rendezvény
befejezését követő 1 napon belül. Amennyiben
a szervező a fenti kötelezettségét nem teljesíti,
a takarítást az Önkormányzat a szervező
terhére elvégezteti.

(6) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát
valamely engedélyezett tevékenységével

megváltoztatja, az 8 napon belül köteles
helyreállítani az eredeti állapotot.

(7) Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása
nem lehetséges, a jogosított köteles saját
költségén a növényzetet pótolni, áttelepíteni,
illetőleg a kárt megtéríteni.

(8) A növénytelepítés során minden
a. kivágott fát – amit az Önkormányzattal
egyeztetve, de nem az erdészeti szükségszerű
gyérítés végett vágtak ki – pótolni kell,
b. egy kivágott cserje helyett legalább két
cserjét kell ültetni a 10. §-ban foglalt
szempontok figyelembe vételével. 

(9) A (7) és (8) bekezdésben leírt pótlási
kötelezettséget, április 1. és szeptember 30.
között 30 napon belül. Téli időszakban
(október 1. és március 31. között) felmerült
pótlási kötelezettséget legkésőbb április 30-ig
kell teljesíteni.

8.§.
Az Önkormányzat Kötelezettségei 

(1) Az Önkormányzat köteles
a. az önkormányzat által fenntartott
intézményekhez kapcsolódó közterületeken a
4.§. (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak
teljesítésére,
b. A településen lévő parkok, játszótér, továbbá
c. a közterületen hulladékgyűjtő és szelektív
hulladékgyűjtő edényeket elhelyezni, azokat
karbantartani és rendszeresen üríteni,
d. a buszvárók rendszeres takarítását,
karbantartását elvégezni,
e. nem burkolt árkok árkolását elvégezni.

9. §.
Köztisztaság fenntartása építkezés esetén

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen
környékén (az építkezés előtti területen) az
építtetőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a
munkálatokat úgy kell végezni, az építési és
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell
tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.

(3) Közterületen építési, bontási anyagot a
polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az
engedélyen megjelölt módon és időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem
szükséges, de csak olyan anyagot szabad
tárolni, amely közegészségügyi szempontból
veszélytelen.

(4) Amennyiben a munkálatok végzése során
építési törmelék, illetve hulladék anyag
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a
munka befejezésétől számított 48 órán belül a
kivitelezést végző szervnek vagy személynek
el kell szállítani, és a közterületet helyre kell
állítani, illetőleg meg kell tisztítani. Az ezzel
kapcsolatos felelősség az építtetőt terheli.

(5) Nem lehet közútra, útpadkára salakot, építési
törmeléket, illetve szemetet elhelyezni. 

(6) Amennyiben a szállítmány fel- vagy
lerakásánál a közterület szennyeződik, úgy azt
a szennyeződés előidézőjének a fel- vagy
lerakás után azonnal meg kell tisztítani.

10.§.
Közterületen történő telepítés

(1) Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó fás
szárú növényt telepíteni, csak a jegyző
engedélye alapján lehet. A kérelemnek ki kell
térnie a telepítendő növény fajára, fajtájára, a
telepítendő növények számára, azok várható
méretére, a telepítés pontos helyére, és az
ültetés várható időpontjára.

(2) Közterületen legkisebb telepítési távolság 
a) Gázvezetéktől 2, 0 m
b) Gázvezeték védőcsőbe való elhelyezéskor 1,
0 m
c) Egyéb vezetéktől 1, 0 m

(3) Épülettől számított legkisebb telepítési
távolság
a) alacsony növekedésű fa esetén min. 1, 0 m

b) magas növekedésű fa esetén min. 2,0 m
(4) Fák közötti ültetési távolság: 

a) alacsony növekedésű fa esetén 5,0- 6,0 m
b) magas növekedésű fa esetén 6,0-10,0 m

(5) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly
módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az
adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési
jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi
életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a
biztonságos közlekedést nem akadályozhatja,
valamint nem okozhat kárt a meglévő
építményekben, létesítményekben, és nem
akadályozhatja azok biztonságos működését.

(6) Az önkormányzat legkésőbb 2010. szeptember
30-ig felméretteti a jelen szabályozásnak nem
megfelelően telepített növényeket és
legkésőbb 2010. október 31-ig intézkedik a
jelen szabályozásnak megfelelő törvényes
állapot helyreállításáról.

11.§.
Külterületi utak és árkaik védelme

(1) Tilos a külterületi utak és árkaik rongálása,
ezen területeken törmelék, gally, növényi
hulladék elhelyezése, erdők területére
bármilyen anyag lerakása.

12.§.
Vizek védelme

(1) Ivóvizet szolgáló kút környékén olyan
szennyező forrást, (istállót, ólat, illemhelyet,
szennyvízemésztő gödröt, trágyatárolót, stb.),
mely a kút vizét vagy a talajon keresztül a
talajvizet szennyezi, illetve szennyezheti, csak
a hatályos közegészségügyi és építési
szabályokban meghatározott távolságok
betartásával szabad elhelyezni.

13.§.
A tűzgyújtás szabályai

(1) A község belterületén – szabadterén – növényi
eredetű anyagok elégetésének érdekében tüzet
gyújtani
a. munkanapokon – március, április, október,
november hónapokban – nyári időszámítás
szerint 8-19 óráig, lehet cselekvőképes,
nagykorú személy állandó felügyelete mellett.
b. Munkaszüneti napokon, vasárnap, valamint
ünnepnapokon tüzet gyújtani nem lehet.

(2) Az ingatlanon keletkező zöld hulladékot
elsősorban javasoltan komposztálással kell
hasznosítani és talajjavító anyagként felhasz-
nálni.

(3) Tüzeléssel csak a kertben keletkezett –
megfelelően száraz – növényi eredetű
hulladékot (faág, levél, egyéb növényi eredetű
hulladék) lehet megsemmisíteni.

(4) A tüzelésre kijelölt helynek legalább 10
méteres távolságra kell esnie a szomszédos
lakóházaktól.

(5) A tűzgyújtás során figyelemmel kell lenni arra,
hogy a keletkezett füst a közutakra kijutva a
biztonságos gépjármű közlekedést ne
befolyásolja.

(6) Közterületen égetni csak az önkormányzat
megbízásából lehet.

(7) A szabadtéri sütéshez és főzéshez kapcsolódó
tűzgyújtásra az (1) bekezdés a. és b. pontjai nem
érvényesek, ha tűzrakó hely erre a célra
kialakított eszköz, vagy megfelelően körbeke-
rített és területe nem haladja meg az 1 m2-t.

(8) Természetvédelmi területtől, erdőtől, valamint
település belterületi határától számított 200
méteren belül tarlót égetni nem lehet.

(9) A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.

14.§.
Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezési

szabályok
(1) Lakóházakban a megfelelően karbantartott

tüzelő berendezésben csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot
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szabad égetni.
(2) Nem lehet a fűtőberendezésben egészségre

káros égés terméket, kibocsátó anyagot
(különösen ipari hulladékot, műanyagot,
gumit, vegyszert, festéket) égetni.

15.§.
Hirdetmények elhelyezésének szabályai

(1) Választási hirdetményt, plakátot a községben
kizárólag a tulajdonos, kezelő hozzájárulásával
szabad elhelyezni.

(2) Egyéb hirdetmények, kizárólag a hirde-
tőtáblákon helyezhetők el a község területén.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hirdet-
ményeket olyan módon kell elhelyezni, hogy
azok eltávolítása egyszerű és maradványoktól
mentesen megoldható legyen. Ilyen módon
nem alkalmazható folyékony ragasztó.

(4) A hirdetmények eltávolítása a hirdetmény
elhelyezőjének, illetve a hirdetmény elhelye-
zésére megbízást adónak a feladata, amint az
aktualitását veszti.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tevékeny-
séget 2 nap alatt kell elvégezni, feltéve, hogy
erről országos érvényű törvény, vagy rendelet
eltérően nem rendelkezik. Amennyiben a
hirdetmény a meghatározott időre nem kerül
eltávolításra, úgy a tulajdonos, használó az
elhelyező költségére azt eltávolíthatja.

16.§.
Fokozott védelem

(1) Az önkormányzati tulajdon – közterületen
elhelyezett tárgyai (épület, építmény, jelkép)
valamint az egyházak tulajdonában lévő
épületek, temetők fokozott védelem alatt
állnak, így különösen:
a. Az önkormányzat épületei: Községháza,
Közösségi ház (Pajta) Általános Iskola, Óvoda,
Orvosi rendelő. 
b. A római katolikus templom, a temető
c. Az önkormányzat közterületeknek nem
minősülő területei és az azon elhelyezett
építményei: Iskola udvara, sportpálya
d. A község területén lévő parkok, játszóterek,
a köztéri szobrok, emlékművek.
e. Közterületen álló közösség céljait szolgáló
építmények: buszvárók, telefonfülkék, villany-
oszlopok stb.
f. Az ország és az önkormányzat közterületen
elhelyezett jelképei, zászlók és azok tartói,
címerek, feliratok, táblák stb.

(2) A fokozott védelem az (1) bekezdésben
felsoroltak ellen elkövetett szabálysértések
elbírálásánál jelent súlyosbító körülményt.17.§.

17§
Szabálysértési rendelkezések

(1) Aki a rendelet 4. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
és 15. §-aiban felsorolt előírásaival ellentétes
magatartást tanúsít (tevékenység vagy mulasz-

tás), illetve az abban foglalt előírásokat
megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

18.§.
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2010. április 28-án napján lép hatályba,
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A rendeletet, a hatálybalépés napját követő 10

napon belül el kell juttatni minden háztartásba,
melyről a jegyző gondoskodik.

(4) A rendelet hatálybalépésével a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról szóló
9/2007. (IV. 25.) önkormányzati rendelet, az
allergiát okozó gyomnövények elterjedésének
visszaszorításáról szóló 4/2001. (IV. 19.) Ö.
rendelet, valamint az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről szóló és a 4/2004 (II. 27.)
Ö. rendeletek hatályukat vesztik.

Telki, 2010. április 27.
Móczár Gábor Kókai Rita
alpolgármester jegyző

Következő lapszámunkban ismertetjük a rendelet
mellékleteit, melyek a következőket tartalmazzák: 
1. sz. melléklet: A rendelet értelmében az önkormányzat
gondozása alá tartozó területek
2.sz. melléklet. A terület gondozása a rendelet. 6.§. (1)
bek. alapján a tulajdonos feladata lenne, de azt az
önkormányzat gondozza:
A mellékletek Telki honlapján is megtalálhatóak.

Az alábbiakban néhány olyan a községben lévő
ingatlanok tulajdonosait érintő kötelezettségre
szeretnénk felhívni a figyelmüket, melyek betartása az
emberi egészség és környezetünk szépségének
megőrzésének fontos eleme.
A képviselő-testület 2010. április 27 -i ülésén fogadta el
a TELEPÜLÉSI RENDTARTÁSRÓL szóló
11/2010. (IV.28) Ö. rendeletét.
A rendelet értelmében az egyes ingatlanoknak és az
ingatlanok előtti – illetve, ha a telek két vagy több utcát
érint, az ingatlan melletti – közterületek tisztán-
tartásáról az ingatlan határától az úttestig terjedő
teljes területen az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
haszonélvezője, illetve más használatában, bérletében
lévő ingatlan tisztántartásáról a használó, illetve a bérlő
köteles gondoskodni.  
Az ingatlanok előtti és melletti növényzettel ellátott
területen – az egységes utcakép kialakítása érdekében –
az ingatlantulajdonos köteles a zöldterületek rendben
tartását folyamatosan ellátni, a fűnyírást a vegetációs
időszakban, általánosságban havi illetve olyan
rendszerességgel elvégezni, hogy a fű magassága sose
haladja meg a 30 cm-t.
A tulajdonos fenntartási kötelezettsége magában
foglalja a növényzet és talaj folyamatos ápolását,

gondozását, védelmét, a növényzet pótlását, időszakos
cseréjét.
A tulajdonos, vagy használó köteles továbbá a fák,
bokrok, cserjék olyan módon történő metszésére,
nyírására, hogy az a közlekedő személyek testi épségét
ne veszélyeztesse, gépjárművekben kárt ne okozzon, a
biztonságos közlekedés feltételeinek feleljen meg.
Továbbá a légvezetékek, transzformátorok, elektromos
szekrények, világító testek egyéb berendezések
létesítmények biztonságos üzemeltetését ne
akadályozza, ne veszélyeztesse.
A községben kiépített és kiépítetlen belterületi árkok
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávo-
lításáról, az árkok gyomtalanításáról és a tisztí-
tásáról szintén a tulajdonosnak kell gondoskodnia,
míg a tisztítás során keletkezett hulladék (hordalék)
elszállításáról, az önkormányzat köteles gondoskodni.
Ha a tulajdonos telke két vagy több utcát érint, mindkét
utcán köteles a vízelvezető árkokat, átereszeket
karbantartani.
A nem burkolt árkok árkolását az önkormányzat végzi el.
Az elmúlt hetekben lehullott nagy mennyiségű eső és
nagyszámú lakossági bejelentés sajnos azt jelzi, hogy
az árkok tisztítása nagyon sok helyen megoldatlan.

Az önkormányzat által elvégzendő gyűjtőárkok,
átereszek tisztítása mellett elengedhetetlen, hogy a
lakosság is kivegye a részét az árkok karbantartásából.
Ha minden ingatlantulajdonos csak az ingatlana előtti kb.
20 méter hosszú árokszakaszt évente néhány
alkalommal, kitisztítja, gazmentesíti, csökken az esélye,
hogy több ingatlant elárasszon a víz.
Az időjárás kiszámíthatatlan, kellő odafigyeléssel
csökkenthetjük a károkat!
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét,
továbbá a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
Törvény 5.§. (3) bekezdésében foglalt kötelezett-
ségükre is. A jogszabály minden földhasználó,
tulajdonos kötelességévé teszi, hogy az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű és egyéb
gyomnövények virágbimbó kialakulását akadályozza
meg és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan, tartsa fenn. Ellenkező esetben az
ingatlan kényszerkaszálására illetve növényvédelmi
bírság kiszabására kerülhet sor.
Az emberi egészség védelme érdekében a parlagfű
elleni védekezés társadalmi érdek, így a védekezési
késedelem, illetve a kötelezettségek teljesítésének
elmaradása adott esetben jelentős vagy helyre-
hozhatatlan kárral járhat.
Június 30-ától az önkormányzat a település területén
található összes ingatlant napi rendszerességgel fogja
ellenőrizni.
A gyommentesítés és a parlagfű virágzás mega-
kadályozás érdekében évente egyszeri kaszálás nem
elegendő. Az időjárás viszonyai, a gyakori esőzés akár
azt is magával hozhatja, hogy két-három hetente
kaszáltatni kell az ingatlant, hisz a 10-15 centiméter
magas gyomnövény is virágozhat és onthatja magából
a polleneket.
Kérem, hogy a leírtak ismeretében szíveskedjenek az
idei évben ingatlanaik gaz- és gyommentesítését
rendszeresen megoldani. 
Településünk közterület-felügyelője folyamatosan
járja a községet mind a települési rendtartásban
foglaltat mind a parlagfű elleni védekezési
kötelezettség betartása érdekében.

Kókai Rita - jegyző

F E L H Í V Á S    -   T i s z t e l t  I n g a t l a n t u l a j d o n o s o k !

Felhívás
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása, és az annak következményeként keletkező
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek nehéz
helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállítsák a
károkat.
A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet, és mekkora szükség van a
segítségre. Telki Község Önkormányzata gyűjtést szervez az árvíz során kárt szenvedett
borsodi települések megsegítésére (Köröm, Kesznyéten, Girincs, Kiscsécs). Az ado-
mányokat a helyi önkormányzatokkal, és az egyházi képviselőkkel egyeztetve
használjuk fel, ott, ahol a legnagyobb a probléma, és leginkább szükség van a segítségre.
Számlaszám: Telki Önkormányzat 11742348-15441881-08800000, egyéb bevételek
számlán „Árvízkárosultaknak” megjelöléssel.

Halász Terézia - Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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BUDAKÖRNYÉKI FÖLDHIVATAL
1036 Budapest, III., Lajos u. 160-162.
1300 Budapest, 3. Pf. 213
(250-2570  fax: 368-7812)

Iktatószám: 10.418/2010   Ügyintéző: Faragó-Flaskay Viktor   

Tárgy: 2010. évi határszemle végrehajtása
Telki településen

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban
Tfvt.) 5. § (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 88. §-ában foglalt rendelkezések alapján az alábbi 

F E L H Í V Á S-t teszem közzé:

Felhívom Telki község termőföldjeinek tulajdonosait és használóit, hogy a
termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek - az alábbi
jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően - eleget tenni szíveskedjenek.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a termőföld hasznosítása minden
földhasználóra nézve általános érvényű, egész évben fennálló kötelezettség.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „A földhasználó - választása
szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel
hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését
megakadályozni.”
Az 5. § (1) bekezdésben foglalt, vagylagos módon teljesíthető hasznosítási
kötelezettség nem érvényesül szőlő és gyümölcsös művelési ágú
földrészletek esetén, mert ezen termőföldeket a Tfvt. 5. § (2) bekezdése
értelmében kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel kell
hasznosítani.
Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5. § (3-4)
bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:
(3) bekezdés „Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a
földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a
hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).”
(4) bekezdés „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő

ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez a föld más
célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza,
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”
A termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó, a
korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján biztosított
jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi

V É G Z É S T.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezése
alapján Telki község teljes külterületén, 2010. év június 21-én a termőföldek
hasznosításának ellenőrzése érdekében átfogó határszemle kerül megtartásra.
Az érdekelt földhasználókat fenti helyszíni ellenőrzésről ez úton értesítem.
Felhívom a földhasználók figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 56. § (3.)
bekezdésében foglalt rendelkezése értelmében a helyszíni ellenőrzésen való
részvétel nem kötelező, az esetleges távolmaradás az ellenőrzés
lefolytatásának nem akadálya.
Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat, hogy a
termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési
kötelezettségét, illetve a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a
gyommentes állapot fenntartását elmulasztókkal szemben a földhivatalnak, a
Tfvt. 24. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi
bírságot megállapítva.
Hivatkozott jogszabályhely értelmében „Földvédelmi bírságot köteles fizetni
az, aki neki felróhatóan (a és b pont) a termőföld hasznosításával kapcsolatos
kötelezettségét, vagy az ideiglenes, mellék-, illetőleg újrahasznosítást
elmulasztja.”
A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértéket a
Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, amely szerint a mulasztást elkövető
földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata
szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni.
A Tfvt. 24. § (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is
kiszabható. A törvény 26. § (1) bekezdése alapján „A határidőre meg nem
fizetett járulék és bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”
Jelen határozat és felhívás közzétételére hirdetményi úton kerül sor Telki
település polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján.

Budapest, 2010. május 11.
Fülöpp István
hivatalvezető

TELKI ÓVODA
OM azonosító:090037, 
2089 Telki, Harangvirág u. 3., 
Telefon: 06-26-372-667, email: ovoda@telki.hu

Óvodai beiratkozás
Túl vagyunk az óvodai beiratkozáson. Összesen 88 gyermek felvételét kérték a szülők. Közülük
4-en a 2010-2011-es nevelési évben betöltik a 6. évüket, 4-en 5 évesek lesznek. 46 gyermek tölti
be a 4. évét, 34-en pedig a 3. évüket.
A beiratkozó gyermekek közül 25-en nagycsaládban élnek, 15 gyermeknek a testvére
óvodánkba jár. 5 gyermek jelenleg nem Telkiben lakik.
A három éves gyermekek közül 13-an 2010. június 1. és augusztus 31. között töltik a 3. évet.
2010. szeptember 1. és december 31. között szintén 13 gyermek lesz 3 éves.
Beiratkoztak olyan gyermekek is, nyolcan, akik 2011. január 1. és március 31. között lesznek
csak 3 évesek.
Óvodánkból szeptemberben 44 gyermek megy iskolába. Csoportjaink létszáma 30 fő lehet,
illetve az ideiglenes csoportszobában (ebédlő) csak 12 az ÁNTSZ engedélye szerint. Az
óvodában maradó 6 éves gyermekeket is be kell osztanunk a jelenlegi csoportokba, így
legfeljebb 39-40 gyermeket tudunk felvenni a következő nevelési évre.
A beiratkozás alkalmával minden szülő kapott egy írásos tájékoztatót arról, hogy Telki
Képviselő testülete hogyan szeretné megoldani az évek óta fennálló óvodai férőhelyhiányt.
Amennyiben a Tenisz Clubnál épülő magánóvodában valóban beindíthatunk 2 csoportot,
azonnal új beiratkozást fogunk meghirdetni, amelyről Telki honlapján, az óvoda honlapján és a
szokásos hirdetési felületeken tájékoztatjuk a szülőket.

Majer Györgyné
óvodavezető

Magyarkúton voltunk
erdei iskolában

Köszöntöm olvasóinkat! Mai tudósításunk a 4. b
osztály erdei iskolájáról szól.
Magyarkúton, a Börzsönyben voltunk május 3-tól 7-
ig. A szálláson a faházak kellemesek és
megnyugtatóak voltak, míg a mellettünk levő csoport
viselkedése ijesztő… A sportolási lehetőségeket
mindannyian kihasználtuk. Állatismertető erdei túrán
is részt vettünk, játszottunk kisebb gyerekekkel és
egymással. Ugráltunk a patak hídjain, farönkökön, és
építettünk gátat is.
Verőcére kirándultunk gyalog, ahol a Vén Duna
cukrászdában fagyiztunk, a téren pedig a hely
történelmi, irodalmi emlékeiről olvashattunk, majd a
parton „kacsáztunk” és a függőkertekben gyönyör-
ködtünk.
Szerda este ránk szakadt az ég. A villámlás és a
dörgés között eltelt időből számoltuk ki, milyen
távolságban csapott le az ég.
A szálláson az étel válogatottan finom és bőséges
volt.
A búcsúzás után Verőcéig gyalog, majd onnan Vácra
vonattal utaztunk. A városnézés folyamán fagyiztunk
és ugráltunk a szökőkútnál. Onnan vígan indultunk
haza, ahol örömmel fogadtak minket.

Sepp Márton
4. b
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Radnóti Miklósra emlékeztünk

MINDENNAPI TUDOMÁNY

Előzzük meg a betegséget!
Helyes életmóddal csökkenthető a daganatok kialakulásának valószínűsége

Az áprilisi Mindennapi tudomány a daganatos megbetegedésekkel
foglalkozott. A téma sajnos sokunkat érint, vagy érinthet valamilyen
módon. Az előadók - Dr. Jeney András és Dr. Kralovánszky Judit
kutatók, az Onkofarmakológia című könyv szerzői - felváltva
beszéltek arról, hogy mi okozza ezt a betegséget, hogyan alakul ki,
majd arról, hogy milyen módon védekezhetünk, illetve hogy milyen
eséllyel vehetjük fel a harcot ellene.
Csupán a XVIII. században kezdtek el foglalkozni a betegséggel,
amikor is az epidemiológusok megfigyelték, hogy a londoni
kéményseprők esetében gyakori a herezacskó bőrének rákos
átalakulása. Az okot a szűk kéményekben és főképp a rendszeres
tisztálkodás hiányában állapították meg akkor. Aztán az ipar
terjedésével egyre több anyag esetében (korom, festék) állapították
meg, hogy rákkeltő lehet. A XX. század derekán Japánban azt is
megállapították, hogy a helytelen táplálkozás következtében sokan
halnak meg gyomorrákban, néhány évtizede pedig az is bizonyítást
nyert, hogy a szovjet-iráni határon (az életszínvonalbeli különbségek
miatt elsősorban az iráni oldalon) a pásztoroknak a fokozott
alkoholfogyasztás miatt gyakran rákos lett a nyelőcsövük.
A daganatos megbetegedéseknek kémiai, fizikai, genetikai és
életmódbeli okai is lehetnek, esetenként pedig akár mikrobák is
hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz. Általában több ok együttesen,
több lépcsőben és hosszú idő alatt okozza a megbetegedéseket.
Ilyenkor a sejtműködés szabályozása felborul a szervezetben, az adott
sejtek elkezdenek szabályozatlanul és nagymértékben szaporodni, a
sejtosztódás és a sejthalálozás közötti arány megváltozik, és ezek a
sejtek szinte halhatatlanná válnak. A daganat kialakulását követően a
betegség előrehaladásával pedig sok esetben áttétek keletkeznek.
Ráadásul egy esetleges operációval sokszor nem ér véget a történet,

hiszen az elsődleges daganat eltávolítása után még
visszamaradhatnak tumorsejtek úgynevezett alvó (dormant)
állapotban, amelyek sokszor akár évek múltán aktiválódhatnak és a
daganat bármikor kiújulhat. Ezért a kezelésnek három alapvető célja
van: a gyógyítás, az élet meghosszabbítása, és az életminőség
fenntartása, esetleg javítása. A terápia formája lehet a sebészet, a
kemo- és a sugárterápia is. Mindhárom esetében ma már korszerű
módszerek állnak az orvosok rendelkezésére, így egyre kíméletesebb
lehet a kezelés. Sok daganatos betegség esetében pedig igen nagyok
a beteg esélyei a terápia során a teljes felépülésre.
És hogy hogyan lehet ellene védekezni, illetve megelőzni?
A legjobb módszer, ha a kockázati tényezőket minimálisra
csökkentjük. Kerülni kell a dohányzást, a mértéktelen alkohol-
fogyasztást, a kémiai ártalmakat, az UV sugárzást, sokat kell tornázni
és testedzeni, alacsony zsírtartalmú és megfelelő alapanyagokból álló
ételeket szabad csak fogyasztani, ügyelnünk kell a testsúlykontrollra,
ezek mellett pedig célszerű rendszeresen szűrésekre (emlő, méhnyak,
vastagbél) járni, illetve az egészségi állapotban bekövetkező váratlan
tünetek (pl. hirtelen erős fogyás, gyengeség) esetén haladéktalanul a
családi orvoshoz fordulni. Léteznek olyan növényi eredetű anyagok
is, amelyek preventív (megelőző) hatásúak. Ilyen például a vörös
szőlő, a méz, a pirospaprika, a brokkoli, a szója és a paradicsom is.
Biztató, hogy helyes életmóddal jelentősen csökkenthető a daganat
kialakulásának valószínűsége, azonban egy esetleges megbete-
gedésnél is számtalan lehetőség van a gyógyulásra. Utóbbi esetében
kihangsúlyozandó, hogy minél korábban ismerik fel az orvosok a
bajt, annál valószínűbb a felépülés, ezért fontos, hogy bizonyos
időközönként mindenki eljárjon a kivizsgálásokra, kontrollokra.

Szilágyi Balázs

A költészet napja alkalmából, április 16-án, a Telki iskola
aulájában a költészeté volt a főszerep. Véletlen egybeesésnek
köszönhető, hogy éppen a holokauszt áldozatainak emléknapján
idézhettük fel Radnóti Miklós verseit.
Elsőként azt est háziasszonya, Molnár Krisztina Rita előadásában
hallgattunk meg egy részletet az író Ikrek hava című lírai
naplójából, melyben Radnóti azt a fájdalmasan meghatározó
élményt eleveníti fel, amikor édesapja halála után megtudta, hogy
édesanyja és ikertestvére születésekor meghalt. Ennek a hatalmas
traumának a pszichológiai hátterét mutatta be Kőpataki Katalin, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem ötödéves pszichológia szakos
hallgatója Ikerség című előadásában. Beszélt az ikertestvér elvesz-
tésének lehetséges következményeiről, ennek feldolgozásáról.
Radnóti költészetében is nyomon követhetjük ikertestvérének
elvesztése miatt érzett alaptalan bűntudatát. A költészet segített
számára feldolgozni a megrázkódtatást. 
A következőkben a Telki Iskola diákjai és Nyeste Hajnalka felnőtt
szavaló előadásában hallgathattuk meg Radnóti Miklós talán
legszebb verseit. Iskolánk diákjait - Soós Rebeka alsó tagozatos,
Rákosi Lili, Kertész Zsófia, Lázár Glória, hetedik osztályosok,
Czentye Dorothy nyolcadik osztályos -, Csömör Zsuzsa tanárnő
készítette fel.
A szép szavalatok után Réthy Imre önkormányzati képviselő adta
át az általa felajánlott jutalmakat a versmondók részére.
Az est kötetlen beszélgetéssel folytatódott, melynek különleges

hangulatot adott a sokféle finom tea és aprósütemény. Bele-
lapozhattunk a Bori noteszbe, és megnézhettük a Nem tudhatom
című vershez készített illusztrációkat, melyeket Maronicsné Dávid
Anna tanárnő hetedik osztályos diákjai alkottak. 
Köszönet Réthy Imrének azt est kezdeményezéséért, a KOKUKK
egyesületnek a megvalósításért, és iskolánk diákjainak, tanárainak
a közreműködésért.

Takács Luca
V. 8.a
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ANGOL ÉS NÉMET NYELV OKTATÁSA
TELKIBEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Gyerekek számára korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés
Felnőttek számára általános és munkahelyi (gazdasági és jogi) szaknyelv

Tapasztalt nyelvtanártól
Nyeste Hajnalka   tel.: +36 30 389-3095

e-mail: hnyeste@gmail.com

TERMÉSZETJÁRÁS ZÖLD MÓDRATERMÉSZETJÁRÁS ZÖLD MÓDRA

A GLOBALL FOOTBALL PARK &
SPORTHOTEL****

bemutatja:

I. Magyar Turizmus Kispályás Labdarúgó
Kupa 2010

Hagyományteremtő műfüves kispályás labdarúgó torna lesz
Telkiben, ahol a magyar válogatott is felkészül megmérettetései
előtt, kizárólag a turisztikai szakma csapatai között.
Csapatok létszáma 5+1 fő
A győztes értékes nyereményeket vihet haza, többek között egy 2
napos pihenési lehetőséget apartman házas elhelyezéssel a
Balatontourist jóvoltából, az egész csapat részére.
A tornán részt vevő csapatok legjobbjaiból pedig az MLSZ
szakmai zsűrije összeállítja a turizmus válogatottat, amely a
nagypályára is léphet a későbbiekben.
Selejtezőkörök: 2010. 05. 30,
Döntők: 2010. 06. 06.

Végre megérkezett a jó idő és ezzel együtt a túrázások ideje is! A
kirándulás az egyik legérdekesebb közös program baráti
társaságoknak, az így szerzett élményekről még évek múltán is
folyik majd az anekdotázás. Az esti bográcsozást és a mellette
folyó mulatozást úgysem tudja felülmúlni a sok egyforma
szórakozóhely.
A „modern” kirándulás ma azt jelenti, hogy kocsiba pattanva
elhajtunk egy olyan kirándulóhelyre, ami színültig tele van
turistákkal, a helyi csárdában magunkba „szívjuk” a vidék ízét,
majd egy parkolóig vagy az első nevezetességig tartó levezető séta
után hazarobogunk. Az úton tehát ugyanúgy órákat töltünk
autóban, ami nem csak a környezetet szennyezi, de a hétköznapok
kényszerű közlekedése mellett nem is hoz változatosságot, és szó
szerint elszigetel a környezettől. Egy gyalogos, biciklis vagy
evezős túra sokkal nagyobb személyes élményt nyújt, minden
érzékszervünkkel ott vagyunk a helyszínen, nemcsak egy
szélvédőn át bámuljuk a tájat, de legfőképp az utat, ráadásul nem
költünk vagyonokat üzemanyagra és autópálya matricákra. A
távolabbi úti céloknál is törekedjünk arra, hogy az egy főre jutó
környezetszennyezésben jobb helyet elfoglaló vonattal vagy
busszal megoldjuk az utazást, a szálláshelytől pedig gyalog vagy
biciklivel barangoljunk.
Sajnos a népszerű kirándulóhelyek az egy-egy szép napon kitóduló
tömeg fogyasztói rohama után romhalmazzá válnak. Ilyenkor a
tűzrakóhelyek környékén, a réteken és erdőkben hihetetlen
mennyiségű eldobált hulladék marad hátra. Minden kirándulásra
csomagoljunk egy szemeteszsákot, ennyin múlik ugyanis, hogy
tisztán tartjuk-e a környezetet. A zsákot vigyük az első kukáig vagy
hazáig. Tudni kell, hogy rossz esetben az elszórt hulladékok örökre
ott maradnak szennyezni a tájat, és sok szemét az állatok és
növények pusztulását is okozza. A helyreállítás költségeit pedig mi
fizetjük meg busásan, hiszen a nemzeti parkok és a kiránduló-
helyeket fenntartó erdőkezelő társaságok köztulajdonban vannak.
Tartsuk tiszteletben a vadvilágot azzal, hogy nem térünk le a
kijelölt útvonalakról. Ne szedjünk össze növényeket, köveket és
tüzet csak a kijelölt helyeken rakjunk. Tájékozódjunk arról, hogy
van-e érvényben tűzrakási tilalom. A kirándulók etikettjéhez
tartozik, hogy a tűz eloltása, a szemét összeszedése után illik
szedni egy adag rőzsét azért, hogy a következőnek ne ezzel kelljen

kezdenie.
Még néhány tipp a kiránduláshoz:
• Ritkán járunk ugyanoda kirándulni, ezért az úti könyveket

könyvtárból is kölcsönözhetjük, így nem kell megvenni, de
bármikor ismét hozzájuthatunk, amikor szükség van rá.

• A fényképezőgép és a bicikli is tipikusan olyan tárgy, amit
nem veszünk elő minden nap (tisztelet a kivételnek), ezért a
baráti társaságban használhatjuk közösen. Ez így gazda-
ságos, és a kevesebb vásárlás révén kevesebb hulladék
keletkezik.

• A PET-palackos üdítők helyett vigyünk kulacsot, termoszt,
és ha van a környéken neves ivóvizes forrás, akkor keressük
fel, hogy újratöltsük az italtartónkat.

• A rovarokkal folyó hadviselés a kirándulásokon igazán
szembeötlő. Kerüljük a kemikáliákat, és keressük a
természetes alapanyagból készült szúnyog- és kullancs-
riasztókat. Ugyanez vonatkozik a fényvédő krémekre is.

• Csomagoljunk textilszalvétába, kerüljük a papírt.
• Ha piknikezünk, az alapanyagokat ne eldobó csoma-

golásban szállítsuk, hanem újra használható edényekben,
ami persze takarékosabb megoldás is. Evőeszközökből,
tányérokból és poharakból is keressük a tartós termékeket.

• Ha esetleg cigarettázunk, soha ne dobjuk el az égő csikket
vagy gyufát a természetben, mert katasztrófát idézhetünk
elő vele. Kérjünk ajándékba vagy vegyünk zárható, úti
hamutálat.

• Ha illegális hulladéklerakót találunk, fényképezzük le és
próbáljuk meg térképen megjegyezni a helyét, majd
jelentsük be az önkormányzatnál.
Jó utat!

Graczka Sylvia

Még több környezetvédelmi információ az Egészséges Palotáért
Egyesület honlapján:

http://www.civilepe.hu/
A HuMuSz Nulla Hulladék programját a Norvég Civil

Támogatási Alap finanszírozza.

A koszovói utánpótláscsapat
Telkiben

Június elején Telkibe látogat a koszovói U19-es labdarúgó
válogatott.
A Telki Önkormányzat látja őket vendégül az MLSZ-szel kötött
együttműködési szerződés keretében kapott ingyenes szálláshely
és sportlétesítmény használati kvóta terhére.
A kezdeményezést támogatásáról biztosította a pristina-i Magyar
Nagykövetség és Koszovó budapesti nagykövete is.
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Klímakészülékek tavaszi karbantartása
Kellemetlen szagok, gomba, por, 

legionella vírus vége
Gyors, és szakszerű telepítés, javítás

H e t e y  L á s z l ó
T e l k i

0 6  / 3 0 /  9 8 5 - 9 0 6 0

Zöld utakon Perbálon
Május 9-én körülbelül háromszáz résztvevővel megrendezésre került a második BudaVidék Zöldút (BVZ) túra. Telkiből
közel ötven kerékpáros indult el a perbáli Plébániakert irányába. 
A túra nagyon vidám hangulatban folyt, a kisebbek folyton előre tekertek, és élvezték az ideiglenes túravezető szerepét
(néha kisebb kavarodást okozva ezzel). Szerencsére az időjárás is kedvezett a csapatnak, viszonylag száraz utakon értük
el Perbált, ahol különböző ügyességi játékok, enni- és innivalók sora várt a 12 helyszínről érkező kerékpárosokra.
Visszafelé mindenki eldönthette az indulásának időpontját, és bizony jó játék volt önállóan, vezetői segítség nélkül
megkeresni a kereszteződésekben a helyes irányt. Sokan nem is gondolják, milyen remek kerékpározásra alkalmas
útvonalak találhatóak a környéken, ahol kisgyerekekkel és idősebbekkel is bátran nekivághatunk a túrának. 
Köszönet Láng Noéminek a túraszervezésért, és a lelkes idegenvezetésért. Várjuk az újabb túra időpontját!

Kosztricz Tímea

A képeket Bakonyi Tamás, Tüske Emil és Láng Richárd készítették.
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május i  lapzár tánk ig
születet t :

Samu Bence és Mag Ildikó gyermeke:
Samu Vera Imola

Fodor András és Fodor Dorottya
gyermeke: Fodor Mátyás

Gratulálunk!

K I A D J A :
T e l k i  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t

2 0 8 9  T e l k i ,  P e t ő f i  u t c a  1 .
F E L E L Ő S  K I A D Ó :

M ó c z á r  G á b o r  a l p o l g á r m e s t e r
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :

S z i l á g y i  B a l á z s
T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4
t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

M U N K A T Á R S A K :
B o g n á r  A n n a m á r i a
C s e r e s n y é s  Á g n e s

K a m l a h  S z i l v i a
K o l t a i  P i r o s k a

R é d e y  I v á n
N y o m d a i  m u n k á k :

S O L O N G  P r e s s  K f t .

Következő lapzártánk várható
időpontja: június 12.

Elérhetőségeink változatlanok:

telkinaplo@telki.hu

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

számára)

Jó idő esetén hétvégenként grillezés a teraszon.
Focirajongók figyelem! Nézze nálunk kivetítőn
barátaival, vagy családjával a júniusban kezdődő

FOCI VB-t!
A programról érdeklődjön az étteremben. 

Vendéglőnkről hamarosan a www.pagonyvendeglo.hu
honlapon is tájékozódhat, ahol az étlapot, a heti menüt és a

hétvégi ajánlatokat is megtalálhatja. 
Látogasson el a Pagonyba, vagy honlapunkra!

Várjuk Kedves
régi és új

Vendégeinket a
Pagonyba!
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