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Községünk polgármesteri hivatala az idei évben a nyári időszakban két
hétre bezár. Ez az időszak 2010. július 19-től július 30-ig tart.

4. oldal

TELEKELADÁSI AKCIÓ!

Telki Község Önkormányzatának képviselő testülete telekvásárlási akciót

Weöres Sándor:
Égi csikón léptet a nyár
Égi csikón léptet a nyár,
tarka idő ünnepe jár,

táncra való, fürdeni jó,

nagy hegy alatt hűsöl a tó.

Hogyha kijössz, messzire mégy,

hogyha maradsz, csípdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.

hirdet.

5. oldal

Csapadékvíz-problémák Telkiben

A tavasz végi és nyár eleji nagy esőzések Telkiben is jócskán okoztak
gondokat.
8. oldal

A KOKUKK Egyesület
2009. évi közhasznúsági jelentése
Fenntartható környezetünk?

9. oldal

A környezettudatosságra hívta fel a figyelmet a május 27-i előadáson Kajner
Péter.
12. oldal

PA J TA Á TA D Á S

Befejeződött a Pajta felújítása
A májusi Telki Fesztivál keretein belül került sor a Pajta hivatalos átadására is, amely mostantól a telkiek rendelkezésére áll. A jövőben
a falu rendezvényei mellett egyéb programoknak is helyet adhat „közösségi házunk”, és (az előző számunkban megjelent feltételek
mellett) az épület kibérlésére is lehetőség van.
A legfontosabb információk a felújításról:

Telki Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott Telki Ófalu Főtér és a Pajta Közösségi Ház revitalizációja című, KMOP-5.2.1/A-2008-0014 jelű pályázaton 89.180.424
forint összegű támogatásban részesült.
Projekt megnevezése:
Kedvezményezett megnevezése és adatai:
Kivitelezés kezdete:
Kivitelezés befejezése:
Kivitelező megnevezése és adatai:
Tervező megnevezése és adatai:
Támogató szervezet:
Közreműködő szervezet:
Irányító hatóság:
A támogatás összege:
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Telki Ófalu Főtér és Pajta Közösségi Ház Revitalizációja
Telki Község Önkormányzata, 2089 Telki, Petőfi S. u.1.
2009. június 22.
2009.december. 4.
PARK-LINE Kft., 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
PORTATERV Kft., 2089 Telki, Orgona u. 28.
Nemzeti FejlesztésiÜgynökség
Prorégió Nonprofit Közhasznú Kft.
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
89.180.424 Ft (a teljes projektre 89,12 %)
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Beszámoló a Képviselő testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. május 25.

A folyószámla hitelkeret megemelése

Iskolaigazgatói pályázatok elbírálása

Május elején az OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság)
meghallgatta a Telki Általános Iskola igazgatói pályázatára
jelentkező 4 pályázó programtervét, azonban sem a bizottság, sem
a testület nem támogatta egyik jelöltet sem. Ismert, hogy a
pozíciót tavaly nyáron 1 évre elvállaló Somlai Judit mandátuma
augusztus 15-én lejár, ezért az álláshely mielőbbi betöltése
érdekében a testület hamarosan új pályázatot ír ki.

Tájékoztató a 2010-2011-es nevelési évet érintő óvodai
beiratkozásról

Előző számunkban már külön cikkben beszámoltunk a következő
nevelési évre vonatozó óvodai beiratkozás részleteiről. Azóta egy
új gyermek beiratkozását fogadták el, így az ülés időpontjáig 32
új gyermeket vettek fel (és 52 kérelmet utasítottak el) az
intézménybe. Majer Györgyné, az óvoda vezetője ezek
ismertetését követően ismét felhívta a jelenlévők figyelmét a
régóta problémát jelentő óvodai férőhely-hiányra.

Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermekjóléti-,
családsegítő, valamint gyámhatósági tevékenységről

A SZEIB (Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság) elnöke
ismertette a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermekjóléti-,
családsegítő, valamint gyámhatósági tevékenységről szóló
félévente esedékes előterjesztést, amely a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, a Budaörsi Kistérség, valamint a jegyző beszámolóját tartalmazza. A képviselőasszony kiemelte, örvendetes,
hogy a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatóval falunk
kölcsönösen elégedett együttműködést folytat. Elhangzott, hogy a
fiatalok közösségi életének felpezsdítésére a Pajta átadása óta 2
rendezvényt és egy kirándulást szerveztek és az ilyen jellegű
szervezésekben a jövőben is számítanak az önkormányzat
erkölcsi támogatására. Móczár Gábor alpolgármester emellett
felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy falunk kulturális
rendezvényeinek programtervezésében számítanak a helyi
fiatalok javaslataira is.

A lakbér rendelet módosítása és a bérleti díj
kedvezményekről szóló határozat elfogadása

Az OKSB olyan javaslattal állt elő a nyári táborokkal
kapcsolatban, amely alapján szükségessé vált a lakbér rendelet és
bérleti díj kedvezményekről szóló határozat módosítása. A
felvetés alapján ezentúl a huzamosabb ideig tartó gyermekeknek
szóló nagyobb rendezvények esetére is kitér a rendelet, és az ilyen
esetekben mérlegelési lehetőséget ad a polgármesternek egy
maximum 75 százalékos kedvezmény megítélésére.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási megállapodásának elfogadása

Az előző ülésen a testület elfogadta a hulladéklerakó-rekultiváció
miatti társulást, ezúttal pedig a képviselők fogadták el a társulási
szerződés kisebb, technikai módosítását.

A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

A kistérségi társulás elfogadta a szociális ellátásokra vonatkozó,
az idei térítési díjakról (segítségnyújtási díjak) szóló, a SZEIB
által is támogatott módosítást

A Telki Víz Kft. beszámolójának jóváhagyása

A végelszámolást követő 4 hónapos, rendkívüli tevékenységet
nem tartalmazó időszakról szóló beszámolót elfogadta a testület.
2010. június

A folyamatban lévő projektek és az átmeneti likviditási
problémák miatt szükségessé vált a jelenleg rendelkezésre álló 50
millió forintos önkormányzati folyószámla hitelkeretet a
maximális 150 millió forintra emelni. Ezt a képviselők
egyhangúan elfogadták, és megbízták Takács Zoltán
alpolgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő bankkal
szerződést kössön.

Pályázat benyújtása a Fő utca belterületi csapadékvízelvezetése és gyűjtése tárgyában

Falunk benyújtotta jelentkezését a már meglévő tervekkel
rendelkező Fő utca esetében a súlyos problémákkal terhelt
területek belterületi csapadékvíz-elvezetésre kiírt pályázatra.
Mivel az elmúlt 10 évben két komolyabb problémát okozó
eseményt is regisztráltak ezen a részen, így falunknak esélye lehet
megkapni a vissza nem térítendő támogatást.

A HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) egységes szerkezetbe
foglalása, és az előzetes tervezői anyag jóváhagyása

A TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) elnöke ismertette
a Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalásának
állapotát, azonban mivel az anyag további tanulmányozására van
szükség, ezért a testület elnapolta az ezzel kapcsolatos döntést. Jó
hír, hogy a Budavidék Zrt. az Ófaluban tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatban a korábbinál jóval kedvezőbb beépítési terveket
nyújtott be az önkormányzathoz.

A vagyonrendelet módosítása

Az előző ülésen tárgyalt és ismertetett belső ellenőrzési jelentés
hiányolta Telki vagyonrendeletében a becsült érték fogalmának
meghatározását, így ennek megfelelően módosították a
rendeletet.

A vízi-közmű igénybevételének feltételeiről szóló rendelet
módosítása

Az elmúlt évben a vízszolgáltatással kapcsolatban szociális
alapon bevezetésre került az úgynevezett védendő fogyasztó
fogalma, aki bizonyos kedvezmények igénybevételére (fizetési
haladék, illetve részletfizetési lehetőség) jogosult. Ehhez
alkalmazkodva az önkormányzat a szennyvízdíjakkal kapcsolatban is bevezeti ezt a lehetőséget (az ehhez szükséges fedezetet
az állam biztosítja). A kedvezmény megítélése a SZEIB elbírálása
alapján történik, és indokolt esetben maximum évente kétszer,
legfeljebb 2 egymást követő számla összegére, maximum 3
hónapig kérhető.

A behajtási díjak kezelése a 069-es területen az
útkarbantartási díjak vonatkozásában

A hivatal két koordinálási feladatot vállalt a 069-es - nem
önkormányzati kezelésű úthálózattal rendelkező (!) - területen. Ez
alapján a régóta húzódó közvilágítás kiépítése ügyében először
egy költségbecslés, majd egy tárgyalás következik az érintettek
bevonásával. A behajtási díjak esetében pedig elfogadták azt az
elvet, hogy az ott történő építkezések után beszedett behajtási
díjakból bizonyos mértékben kátyúzást végezzenek a területen.
Szilágyi Balázs
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Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Telki Lakosok!
H I VATA L I H Í R E K

Községünk polgármesteri hivatala az idei évben a nyári
időszakban két hétre bezár.

Ez az időszak 2010. július 19-től KÖZTERÜLET FELÜGYELET
július 30-ig tart.
2010. július 19-30-ig
Szabó Sándor hétvége kivételével
naponta 8 órától 16 óráig
Ez alatt az időszak alatt ügyfeleket
nem fogadunk.
Elérhetőség: 06 70 428 1835
Az alábbi ügyeleti renddel
dolgozunk:
Ügyelet:
ANYAKÖNYV
2010. július 19-23-ig
Kovács Enikő 9-10 óráig
2010. július 26-30-ig
Balogh Irén
9-10 óráig
Elérhetőség: 06 70 387 7884

Sürgős, halaszthatatlan esetben az I.
számú épületben lévő titkársághoz
fordulhatnak naponta 8-14 óráig.
Telefonszám: 06 26 572 003
Megértésüket köszönve, tisztelettel!
Kókai Rita
jegyző

Közérdekű felhívások
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt időszak nagy esőzései irányították rá az illetékesek figyelmét arra, hogy
sok háztartásban a csapadékvíz elvezetését
a csatornahálózatba történő bekötéssel
oldották meg, amely nemcsak hogy
szabályellenes, de a szennyvíz-tisztítót is
túlterheli, ezáltal működését veszélyezteti!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai
az illetékes szakemberekkel 2010. augusztus 31-től együttes ellenőrzést végeznek a
községben!
Kérünk minden érintett ingatlantulajdonost, hogy a fenti határidőig a csapadékvíz
közcsatornába történő kivezetését szüntessék meg.
Mindazok, akiknél az ellenőrzéskor mégis
szabályellenes állapotokat tapasztalnak,
magas környezetvédelmi bírság megfizetésére számíthatnak.
Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és
együttműködését!
Móczár Gábor
alpolgármester

Tisztelt Telki Lakosok!

Beköszöntött az az időszak, amikor a fűnyírásra fokozott
szükség van.
Ugyanakkor a környezetbe történő zajkibocsátás
korlátozásáról szóló 18/2009.(VI.30.) önkormányzati
rendelet értelmében korlátozó rendelkezések vannak
érvényben:

3.§.
Korlátozó rendelkezések

Tilos a település belterületén
a) hétköznap
0 órától 7 óráig, 20 órától 0 óráig
b) szombaton
0 órától 8 óráig, 20 órától 0 óráig
c) vasárnap, Karácsonykor (december 24-26-ig) és Húsvétkor
0 órától 24 óráig
kültéri berendezés, szabadidős zaj- vagy rezgésforrás kültéri
felhasználása, kivéve az alábbiakat:
a) olyan gép, amelynek egyetlen erőforrása a közvetlenül
felhasznált emberi munkaerő,
b) vallási tevékenység végzése,
c) egészségügyi mentési tevékenység, tűzoltási feladatok, a
műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység,
d) közterületen közterületi használati engedéllyel végzett, vagy
az önkormányzat által szervezett kulturális, szabadidős
tevékenység,
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e) közművek rendeltetésszerű használata, üzemelése, illetve
hibaelhárítása,
f) gépjármű, illetve egyéb jármű használata.

Mostanáig nem volt megoldott a közterület felügyelő
elérhetősége a hétvégi időszakban, azonban a megnövekedett
számú, zajhatással kapcsolatos lakossági panasz miatt ennek
lehetőségét is fontosnak éreztük megteremteni.

Az önkormányzat 2010. június 20-tól településőrein keresztül
keresett megoldást arra, hogy mindazok, akik a rendeletben
foglaltak betartását és betartatását jogosan várják el,
lehetőséget kapjanak arra, hogy a hangzavaró tevékenységeket
közvetlenül is bejelenthessék, az észlelés napján.
Mindezek mellett továbbra is kérjük a lakosságot, hogy az
észlelt problémát először személyesen próbálja megbeszélni,
illetve elintézni a saját szomszédjával vagy a zajforrás
okozójával, és csak akkor forduljon a hivatal munkatársaihoz,
ha ez sikertelen volt!
A közterület-felügyelő (hétköznap), illetve a településőrök
(vasárnaponként) a következő telefonszámon érhetők el: 06 70
428 1835
Telki Község Polgármesteri Hivatala
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HIVATALI, ÓVODAI HÍREK

Kisebbségi önkormányzati választás

Tisztelt Választópolgárok!

A kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatban minden
Választópolgár tájékoztatót kapott 2010. május 30-ig.
Néhány lényeges tudnivalót az alábbiak szerint emelek ki:

Aki a kisebbségi választói jegyzékbe kéri felvételét, az a kitöltött
formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra
rendszeresített gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján
juttathatja el.
Határidő: 2010. július 15., 16 óra
Cím: 2089 Telki, Petőfi u. 1.
A választópolgár felvételét CSAK EGY kisebbségi választói

FIGYELEM!

TELEKELADÁSI
AKCIÓ!

Telki Község Önkormányzatának
képviselő testülete telekvásárlási
akciót hirdet.
Telekár: 10.000 Ft+ Áfa/nm.
Eladó telkek:
1354 hrsz.
1366 hrsz.
1369 hrsz.
1370 hrsz.
1373 hrsz.
1374 hrsz.
1379 hrsz.
1397 hrsz.
1399 hrsz.
1400 hrsz.
1411/1 hrsz.
1411/2 hrsz.
1414/1 hrsz.
1414/2 hrsz.
1414/3 hrsz.
1414/4 hrsz.
1414/5 hrsz.
1420 hrsz.
1424 hrsz.
1425 hrsz.
1426 hrsz.
1427 hrsz.
1428 hrsz.

1714 nm
1648 nm
1983 nm
1838 nm
1950 nm
2049 nm
1689 nm
2115 nm
1714 nm
1760 nm
1176 nm
1181 nm
1205 nm
1203 nm
1311 nm
1470 nm
1584 nm
1563 nm
1617 nm
3220 nm
2978 nm
2864 nm
2044 nm

Érdeklődni lehet: Dr. Lack Mónika
aljegyzőnél a 06 30 226 6229
telefonszámon
2010. június

jegyzékre kérheti. Ellenkező esetben valamennyi kérelme
érvénytelen.
A kisebbségi névjegyzékbe történő felvételéről értesítést küldünk.
Amennyiben a felvételt kérő választópolgár elutasító döntést
tartalmazó határozatot kap, akkor a kézhezvételt követő 3 napon
belül van mód a kifogás benyújtására.
A választás kitűzésére akkor kerül sor, ha a településen az adott
kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a polgármesteri hivatal
igazgatási csoportjához az alábbi telefonszámon:
Telefon: 06 26 572 003
Kókai Rita
jegyző

A Telki Óvoda nyári
működése

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy óvodánk
2010. június 30-ig (szerdáig) fogadja a gyermekeket.
Július 1-től július 30-ig zárva tartunk és
gyermekeket nem fogadunk.
Nyitás 2010. augusztus 2-án (hétfőn) lesz. Ekkortól
azokat a gyermekeket várjuk, akiknek kérték a nyári
óvodai elhelyezését.
Az új gyermekek szülei számára szülői értekezletet
tartunk augusztus 27-én (pénteken) 17 órakor az
óvoda aulájában.
Ismerkedési délelőttön vehetnek részt a felvett gyermekek és családtagjaik
augusztus 30-án és 31-én (hétfőn, kedden) délelőtt 10 órától 12 óráig.
Augusztus 30-án (hétfőn) kezdődik a 2010-2011-es nevelési év. Csak azoknak a
gyermekeknek NEM rendelünk étkezést, akiknek a szülei ezt előre jelzik.
Kérjük Önöket, hogy az óvoda titkárságára telefonáljanak, ha gyermekük később
kezdi az óvodába járást.

Nyári ügyintézői ügyelet:

Július 5. (hétfő) 12.00-17.00
Július 9. (péntek) 8.00-12.00
Július 12. (hétfő) 12.00-17.00
Július 16. (péntek) 8.00-12.00
Július 19. (hétfő) 12.00-17.00
Július 23. (péntek) 8.00-12.00
Július 26. (hétfő) 12.00-17.00
Július 30. (péntek) 8.00-12.00 az óvodában.
Az óvoda telefonszáma: 06 26 371 667

Kellemes nyári pihenést kívánunk minden családnak!

Majer Györgyné
óvodavezető
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Telki község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete
RENDELET

A TELEPÜLÉSI RENDTARTÁSRÓL
(kiegészítés)

Az előző számunkban megjelent rendtartási rendeletnél ígértük, hogy az akkor helyhiány miatt kimaradó, részletes, utcákra lebontott
adatokat tartalmazó táblázatokat a júniusi számunkban leközöljük, így ezek az alábbiakban olvashatóak.
1. számú melléklet:

A rendelet értelmében az önkormányzat gondozása alá tartozó területek:
Hrsz.

Terület

Hrsz.

Terület

19

Rákóczi utcai játszótér

148

Fő utca körforgalom és Pajta és Muskátli utca közötti sz.

764/1

BECCO játszótér játszótér

1031

Telki -Újfalu kerékpárút melletti cserjék metszése

Posta udvar (felső rész)

1072

Fő út Muskátli utca és Budajenei közötti sz.

418/13
733/2
124/1
158

125/1

Körforgalomnál játszótér

Pipacs utcai játszótér

Polgármesteri hivatal kertje

1181/3, 1181/4 önkormányzati telek

Muskátli utcai önk. telek
Körforgalom cserjefoltja

790

Kórházfasor középső sáv

764/2

Berkenye köz körforgalma

105

Petőfi utcai rézsű

146/4
597/11

Áfonya köz körforgalma

1277

önkormányzati telek

056/42

önkormányzati telek

045/1-045/2

volt földlerakó a HILLTOP alatt

166

Gyöngy - Árnyas utca saroktelek
Óvoda melleti 5 BECCO telek

Nyírfa utcai háromszög alakú terület

1278

Tücsök utca

Nyúl utca

1265

Darázs utca

Orgona utcai rézsű

1457-1458

Öreghegyi önk. telek a Globallal szemben

Öreghegyi építési telkek, önkorm. tulajdonú
Fák gondozása

2007. őszén ültetett öreghegyi fák

1326

Szajkó utca végi töredék telek

815/8

Legelődombi út parkja

815/6

önkormányzati telkek a 056-ban

731/10-…

145/1

1430

Vízmosás az Orgona utcától (4.000 nm)

Temető előtti parkoló

647/35
762

407

Pillangó utca padka (új fák mellett)

1266-1273

Posta alatti telek

014

1308

Fő út menti árkok, padkák Páty és a körforgalom közötti sz.

Polg. Hiv. melletti épület telke

161/4
792

014

1274

5 BECCO telek melletti „háromszög”

Futrinka utca

1298

gyalogút

1331

Közterület Szajkó utcában (park)

1320,874

Szajkó utca végi félkör alakú telek és TPP
Juharfa utcai juharok
Boróka utca gömbjuharok

Sarok telek (park) az Öreghegyi úton

Kamilla utcai csörgőfák

Legelődombi önk. telek

Akácos utcai díszkörte fák

Áfonya utcai kőrisek

815/10

Villám utcai önk. telek

Árnyas utcai hársak

1418

Őszapó köz körforgaloma

Fő út menti hársak

1449

„Vízgyűjtő” telek az Öreghegyi úton

812

Háromszög telek a temetőnél

015/23

Szajkó utca melletti részek nyírása

015/25

6

Muskátli-Boróka utcai fiatal berkenyék
Körforgalom melletti juharok

Globall melletti útmenti sáv nyírása

Levendula utcai galagonyák

TELKI napló

2010. június

RENDELET, HIVATALI HÍREK

2. számú melléklet

A terület gondozása a rendelet. 6.§. (1) bekezdése alapján a tulajdonos feladata lenne, de azt az önkormányzat gondozza:
Hrsz.
418/13

Terület
Körforgalom környéke

Hrsz.
96, 93

432
magántelek előtti terület a körforgalomnál
1309
Kórházfasor menti területek, árkok, padkák
797
Árnyas utca baloldali zöldsáv
768
Kamilla köz
774
Galagonya utca
781
Barka utca
04/3
Legelődombi út mentén rézsű
180/1
Árnyas-Gyöngy u. sarok
647/41, 714/10 Muskátli utca árka

1038
812
015/25
015/23
770

FELHÍVÁS

Terület
Rákóczi utcai rézsűk
(templom alatti terület)
Fő út Pincesor előtti terület takarítása, metszése
Moha utca
Háromszög telek a temetőnél
Globall melleti útmenti sáv nyírása
Szajkó utca melletti részek nyírása
Öreghegyi útpadkák és árkok kétoldalt
Muskátli-Berkenye utca háromszög
Öreghegyi útpadkák és árkok kétoldalt

Tisztelt Ingatlantulajdonosok
Ezúton szeretném felhívni az ingatlan-tulajdonosok figyelmét a KÖZTERÜLETEK
RENDJÉRőL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 12/2008.( VI.18.) Ö. rendelet rendelkezésre.

A hivatkozott rendelet értelmében az az ingatlantulajdonos, aki
a közterületet igénybe veszi
(pl. építési munkával összefüggő anyagot, konténert tárol)
köteles közterület-használati engedélyt kérni a Polgármesteri
Hivataltól. A közterület-foglalás minden esetben - akár egy
napra vonatkozik is - engedély köteles.

A közterület igénybevételét a Polgármesteri Hivatalhoz
benyújtott 2.200 forint összegű illetékbélyeggel lehet
kezdeményezni. Kérelem nyomtatvány letölthető innen:
www.telki.hu/önkormányzat/nyomtatványok

A közterület használatért közterület-használati díjat kell fizetni.
A közterület-használati díj összegét a 12/2008.(VI.18.) Ö.
rendelet 1. sz. melléklete szabályozza az alábbiak szerint:
Közterület használat célja

díja

- építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag
(sóder, homok, törmelék stb.)
750,- Ft/m2/hó

benyúló
üzlethomlokzat,
- közterületbe
kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet,
hirdető berendezés, cég- és címtábla
10.000,- Ft/m2/év
- árusító és egyéb fülke, pavilon
- önálló hirdető berendezés

2010. június

10.000,- Ft/m2/év

1 m2 alatti táblaméret
60.000,- Ft/év

1 m2 alatti táblaméret, Tervtanács által jóváhagyva
30.000,- Ft/év

- Alkalmi és mozgóárusítás

300,- Ft/m2/nap

- Idényjellegű árusítás kistermelőknek a kijelölt helyen
ingyenes
vállalkozóknak, társaságnak

- film- és tv-felvétel

- vendéglátóipari előtér

- kereskedelmi célú előtér

- mutatványos tevékenység

300,- Ft/m2/nap

500,- Ft/m2/nap
750,- Ft/m2/hó

750,- Ft/m2/hó

200,- Ft/m2/nap

A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője naponta tart
falubejárást a község egész területén, és abban az esetben, ha
engedély nélküli közterület-használatot észlel, azonnali
hatállyal feljelentést tesz a Polgármesteri Hivatal szabálysértési
hatóságánál.
A szabálysértési hatóság a helyi rendelet értelmében 30.000
forint erejéig terjedő pénzbírsággal sújthatja a jogosulatlan
használót.
Kérem, hogy a leírt szabályok ismeretében szíveskedjenek a
közterületet igénybe venni.

TELKI napló
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Csapadékvíz-problémák
Telkiben

KÖZÉRDEKŰ

A tavasz végi és nyár eleji nagy esőzések Telkiben is jócskán okoztak
gondokat. Bár árvízhelyzetről falunkban szerencsére nem beszélhettünk,
azért a lezúduló csapadék sok, mélyebben fekvő területen okozott
problémát.
Több helyen az árkok nem tudták megfelelően ellátni feladatukat: volt,
ahol a nem megfelelő lejtés, vagy a kapacitás, és olyan is, ahol az
eltömődések, illetve az árkok betemetése okozott problémát. Sőt, néhány
helyen sajnos (így például a Gyöngyvirág utcában) a vízelvezető árkok
hiánya miatt kellett védeniük pincéiket és kertjeiket az ott lakóknak és az
út közepén húzódó kisebb tavon sem volt könnyű átkelniük az arra
járóknak.
Az ilyen helyzetekben mindig nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés és a
védekezés. A közterület-felügyelő ezért az esőzések által okozott
problémák kapcsán munkaidőben várta és várja a bejelentéseket. Fontos
kiemelni azt is, hogy mindenhol szükség van a megfelelő lejtésű és
mélységű elvezető árkokra, és lényeges, hogy ezek mindig megfelelően
legyenek karbantartva!
Oda kell figyelni továbbá arra is, hogy a gépkocsi-behajtók alá elhelyezett
átereszek megfelelő méretűek legyenek, ugyanis sajnos nagyon sokan
engedély – és emiatt műszaki egyeztetés – nélkül, jórészt túl szűk
átereszekkel építették meg a behajtókat és emiatt az árkokban nem tudott
elfolyni az összegyűlt esővíz. Ennek felülvizsgálata is jelenleg zajlik, az
érintett tulajdonosokat a Hivatal Műszaki Osztálya külön megkeresésben
fogja értesíteni az elvégzendő változtatásokról.
szb

Körzeti megbízott Budajenőn

A közbiztonság javításának elősegítésére saját körzeti
megbízottja van Budajenőnek. A kormány a vidék biztonságának
megerősítése érdekében hozott döntésének köszönhetően, az
önkormányzat anyagi hozzájárulásával létrehozott posztot Tatár
Tamás törzszászlós tölti be, aki szomszéd településünk
lakosaként jó hely- és személy ismerettel rendelkezik. (Korábban
Farkas Flórián főtörzsőrmester, Telki körzeti megbízottja a két
faluban felváltva teljesített szolgálatot.)
A körzeti megbízott éjszakánként a helyi polgárőrség tagjaival
együtt járja Budajenő utcáit.
Tatár Tamás elérhetősége: 06 70 775 4806
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KÖZÉRDEKŰ

A KOKUKK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése

A KOKUKK Egyesület 2010. június 14-én tartotta idei
közgyűlését. A legfontosabb napirendi pont a 2009. évi
közhasznúsági jelentés, és benne a gazdálkodásról szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása volt. A részletes
beszámoló hamarosan elérhető lesz a www.kokukk.hu
weboldalon, ahol a korábbi jelentések is elolvashatók.
Az egyesület 2009-ben is megtartotta hagyományosnak tekinthető
programjait. Januárban irodalmi pályázatot hirdettünk, márciusban
megkoszorúztuk Kodolányi János emléktábláját a szülőházon,
áprilisban és szeptemberben falutakarítást szerveztünk. Áprilisban
költői estünk vendége volt Kiss Judit Ágnes. A Telki Fesztiválon
ismét volt Kokukk-stand, ezúttal ökomatával, a Madárbarát Kert
mozgalomról szóló előadással és odúbarkácsolással. A
szeptemberi egészségnap keretében kiállítást szerveztünk, amely
bemutatta a BudaVidék Zöldút Hálózatot és a továbbfejlesztésére
készült terveket.
Emellett februárban szerveztünk egy nagyon szép klasszikus gitárkoncertet, és az önkormányzattal közösen meghirdettünk egy fotóés rajzpályázatot is, „Virágos tavasz Telkiben” címmel. Október
10-én, szombaton egész napos rendezvénnyel (szimpozionnal)
ünnepeltük Kodolányi János születésének 110. és halálának 40.
évfordulóját. A sokszínű programban szerepeltek előadások,
felolvasás az író műveiből, kedvezményes könyvvásár az
életműkiadásból, kiállítás a Kodolányi életútját bemutató fotókból
és egy verséhez készült illusztrációkból, tánc, film, sőt Kodolányi
János kedvenc süteménye, a telki nyugdíjasklub több tagjának értő
tolmácsolásában. Az évforduló kapcsán lakossági gyűjtést
kezdeményeztünk köztéri Kodolányi-szobor felállítása céljából,
egyelőre szerény visszhanggal. Novemberben madárgyűrűzést
szerveztünk.
Részt vettünk a 2008. évi, illegális hulladéklerakók felszámolására
elnyert pályázati támogatás végleges elszámolásában. A nagy
vállalkozás dokumentálására amatőr filmet készített egy barátunk,
amelyet bárkinek szívesen kölcsön adunk!
Áprilisban sor került a használt sütőzsiradék-gyűjtő helyzetének –
remélhetőleg végleges – rendezésére. A gyűjtőedényt az iskola
gazdasági udvarában, egy szekrényben helyeztük el. A helyszínre
információs tábla is készült. A használt sütőzsiradék-gyűjtőt a
Biofilter Kft. elszállítást végző munkatársa szerint láthatóan
használják.
2009 tavaszán tárgyalásokat kezdtünk a Humusz Egyesülettel,
hogy részt veszünk a Nulla Hulladék programjukban. Ennek
keretében szeptemberben kérdőívezést folytattunk egy lakossági
attitűdvizsgálat lefolytatására, és megkerestünk néhány helyi
vállalkozást, hogy felkérjük őket a részvételre. Tovább azonban a

Ügyvéd kerestetik!

A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő
Közhasznú (KOKUKK) Egyesület alapszabálya az
elmúlt 7 év során sok tekintetben elavult. Napirendre
tűztük ezért az alapszabály átszabását. Ezúton
keressük azt a nagylelkű jogászt, aki önkéntes
munkában átnézné a tervezetünket, majd a bíróságon
beadná az alapszabály-módosítást. Korábbi
tapasztalataink alapján laikusnak ez nem kis munka,
egy gyakorlott szakembernek viszont remélhetőleg
nem túl nagy teher. Köszönjük!
KOKUKK Egyesület,
Bellon Erika (bellone@t-online.hu)
2010. június

program sajnos nem jutott, mert novembertől az egyesület
erőforrásait lekötötték a tervezett pátyi lakóparki beruházás
meghiúsításához köthető feladatok. A felmérés kiértékelését ennek
ellenére még szeretnénk elkészíteni.
2009. novembertől az egyesület részt vett a pátyi beruházás elleni
népi ellenállás koordinálásában. Az év végén pedig – számos más
aláíróval együtt – csatlakoztunk a Telki Óvoda kezdeményezéséhez egy erdei természeti tanösvény kialakítása érdekében. A
tanösvény megvalósítására 2010-ben két pályázatot is beadtunk,
egyelőre sajnos eredménytelenül.
Az egyesület 2009. évi bevételei és kiadásai a következőképpen
alakultak:

2009. ÉVI BEVÉTELEK, forintban

2009.01.21. fel nem használt támogatás
visszafizetése, Zöld Alap
2009.03.03. szja 1% (előző évi utalása áthúzódott)
2009.04.28. önkormányzat civil pályázat
2009.10.26. önkorm. támogatás, Zöld Alap
2009.11.03. szja 1%
2009. nov-dec. célzott adományok pátyi ügy javára
2009. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

-73 692
89 695
150 000
130 000
71 178
365 000
732 181

Komolyzene, játékosan
Falutakarítás
Használt sütőzsiradék gyűjtés
Irodalmi est: Kiss Judit Ágnes
Irodalmi pályázat
Tulipános pályázat
Telki Fesztivál
Kodolányi János szimpozion
Madárgyűrűzés
Páty Nem Eladó
Működési kiadások (bank, posta, honlap)
Egyéb kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 000
59 110
25 670
36 860
12 340
25 000
34 650
171 806
18 750
271 150
17 907
6 890
710 133

2009. ÉVI KIADÁSOK PROGRAMONKÉNT, forintban:

2009 novembere és decembere folyamán telki és pátyi
adományozóktól összesen 365 ezer forint adományt kapott az
egyesület a tervezett pátyi golf-lakótelep elleni civil ellenállás
céljaira. Az összeget a következő célokra fordítottuk:
Összeg, forintban
Költségtételek
weblapkészítés, webhosting (patynemelado.com)
106 000
szórólapnyomtatás (több hullámban)
215 000
szórólapterjesztés
45 000
kiadások összesen
366 000

Az SZJA 1%-ok és az egyéb pénzbeli támogatások mellett
szeretnénk megemlíteni és megköszönni azt a sokféle
természetbeni támogatást, amit az egyesület 2009-ben
magánszemélyektől, helyi intézményektől és vállalkozóktól
kapott, valamint a faluszépítő és környezetvédő akcióinkba
bekapcsolódó önkéntesek közösségért végzett munkáját!
KOKUKK Egyesület
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Hagyományteremtő szándékkal

TELKI PIAC

néven
helyi termék vásárt és gazdapiacot szervezünk
a Négy Molnár vendéglő udvarán és parkolójában
( Te l k i , N y í r f a k ö z 1 . )

2010. július 3-án, szombaton, 7-14 óráig.
Napközben bemutatók és kóstolók,
kiskunsági főzőmester bográcsos birkapörköltje,
gyerekjátszó és állatsimogató.
A vendéglői ebédhez élőzene,
a vacsorához ingyenes borkóstoló.

A helyi termékek a vendéglőben is megvásárolhatók,
termelői áron!
Fontos, hogy egészséges magyar élelmiszereket fogyasszunk,
és segítsük a helyi gazdákat, kézműveseket!
www.negymolnar.hu
telkipiac@freemail.hu
www.patyipiac.hu
06-70-269-2736

A gépkocsijával kapcsolatban
ugye, Ön nem
FELELŐTLEN ember?

– Gépkocsijával lehetőleg jól kivilágított helyen parkoljon le!

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

– Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, kapcsolja
be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll ki az
autóból!

– Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát,
illetve, hogy a riasztó be van-e kapcsolva!
– Amennyiben a gépkocsik közt gyanúsan viselkedő
személyt lát, értesítse a rendőrséget!

NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Budakeszi Rendőrörs
06-23-450-007, 107, 112
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A lakásával kapcsolatban
ugye, Ön nem
FELELŐTLEN ember?

– A lakása ajtaját nappal és éjszaka is zárja be, még akkor is,
ha csak pár percre megy a kertbe, vagy esetleg az emeletre!
– Lakása ajtajait biztonsági zárral, vagy biztonsági ráccsal
lássa el!
– A postaládában felgyülemlett reklámújságok szórólapok
jelzésként szolgálnak a betörők számára, ezért tanácsos
megkérni egy megbízható szomszédot, ismerőst, hogy
naponta ürítse a postaládát!

– Idegeneket ne engedjen be lakásába, mindig győződjön
meg róla, hogy valóban hivatalos ügyben érkezett-e az, aki
önhöz ilyen ürüggyel kéredzkedik be!
– Amennyiben a lakása, vagy annak környezetében gyanúsan
viselkedő személyt lát, értesítse a rendőrséget!

NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Budakeszi Rendőrörs
06 23 450 007, 107, 112
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Restaurálásra várnak a
telki templom falképei

Rocky-s bemutató Pátyon

TEMPLOM, SPORT

Új, fontos szakaszához érkezett a telki templom
restaurálása. A belépőt néhány hete a teljesen beállványozott
szentély látványa fogadja, hiszen megkezdődött a templom
két évszázados falképeinek feltárása.
„Bár a templom kicsi, eleganciájához és szépségéhez semmi
sem hiányzik, s lehetetlen, hogy a templomba lépő lelkében
a legkegyesebb jámborság érzése ne gyúljék fel” ő olvasható
latin nyelven az 1821-ben készült egyházlátogatási
jegyzőkönyvben. A szerző lelkesedése érthető, hiszen az
építtető bécsi skót bencések az 1802-ben készült templom
szentélyét színvonalas késő barokk festéssel díszíttették. A
fennmaradt archív felvételek és az elvégzett kutatás
bizonyítják, hogy az oldalfalakra kazettás osztás került, az
ablaknyílásokat festett keret vette körül. Az oltár két oldalán
copf füzérdíszítés alatt egy-egy szent (talán Szent Benedek,
a bencés és Szent Bernát, a ciszter rend alapítója)
életnagyságú, szobrot utánzó falképe volt látható, a boltozat
festése pedig egy kupola látványát idézte fel. A képeket a II.
világháború pusztítása után átfestették, majd azokat a 70-es
években egy újabb kifestés teljesen el is tüntette.
A mostani munkálatok megindítását egyházközségi,
önkormányzati és alapítványi összefogás tette lehetővé. A
rendelkezésre álló összeg azonban egyelőre csak a falképek
feltárására, konzerválására és részleges restaurálására
elegendő, a teljes restauráláshoz még a költségek közel
harmada, mintegy 3 millió forint hiányzik.
Településünk legjelentősebb műemlékének felújításához
további adományok az alábbi csekkszámlára fizethetők be:
A Telki Templomért Alapítvány, 2089 Telki, Áfonya köz 13.,
OTP 11742348-20012302. Támogatásukat köszönjük!
Enyedi Pál
kuratóriumi alelnök

Idén június 4-én a Pátyi Művelődési ház adott otthont az
I. Nyár Open Sport Rocky Kupának melyet a Telki SE
Sport Tánc szakosztálya rendezett.
Ovis és iskolás gyerekeink mutatták be, mit tanultak az
edzéseken és nagy sikert arattak a nézők körében.
Szeptembertől a csapat edzései a megszokott időben és
helyen folytatódnak.

Hirdessen a Telki Naplóban!
Miért érdemes nálunk hirdetni?

- Mert egy rendkívül magas vásárlóerővel rendelkező célcsoportot érhet el.
- A GfK Hungária Piackutató Intézet 2003-as fogyasztói vásárlóerő-index
kutatása szerint Telki a legnagyobb vásárlóerővel rendelkező magyarországi
település.
- A 2004-ben végzett helyi felmérések szerint a telki lakosság közel 75%-a
Budapestről kiköltözött, de a városhoz kötődő, családi házban élő, döntő
többségében fiatal vagy középkorú, vállalkozó vagy vezető értelmiségi
foglalkozású, életmódjából adódóan jellemzően több autót tart fenn. A jövőt
bizakodóan ítéli meg; a családonkénti átlagos gyermekszám három, ami
magasan az országos átlag feletti érték.
- Mert üzenete garantáltan célba jut.
- Ingyenes terjesztés "házhoz szállítással”.
- Mert elhanyagolható a meddőszórás.
- A Telki Napló olvasottsága magas, a lakosság körében kedvelt és igényelt
hírújság.
- Mert hirdetése magas minőségű tartalmi környezetben és igényes formában
jelenhet meg.
- Mert tudatosan maximalizáljuk a lapban megjelenő hirdetések mennyiségét.
- A teljes terjedelem legfeljebb 25 %-át tehetik ki a hirdetések.
- Mert „versenytársmentes övezet".
- Lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy lapszámban adott kategórián belül csak
egy társaság hirdetése jelenjen meg.
- Mert hirdetését kiemelt helyen jelentetjük meg.
- A színes hirdetések általában a hátsó borítón jelennek meg.

A bejelentett telki lakosoknak, valamint azoknak a
vállalkozásoknak, amelyek Telkiben fizetik a helyi iparűzési
adót, árainkból kedvezményt biztosítunk!
Elérhetőségeink:
Telefon: 06 70 530 56 44,
e-mail: telkinaplo@telki.hu, telkinaplo@gmail.com
2010. június
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Fenntartható környezetünk?
Amikor azt látjuk, hogy a korszerű európai
trendekkel szemben Magyarországon (a
lehető legkörnyezetkímélőbb közlekedést
biztosító) vasútvonalak szűnnek meg,
amikor azt tapasztaljuk, hogy a boltokban
szinte már nem is látni visszaváltható
üdítős üveget, vagy amikor például magyar
helyett import tojás is kapható az üzletekben, akkor talán sokunkban felmerül a
kérdés: jól van ez így?

Hiszen a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban éppen a vasútvonalakat fejlesztik,
egyre több környezetbarát, visszaváltható
csomagolású terméket állítanak elő, és az
élelmiszerek esetében alapvető elvként
vallják, hogy “amit a környéken is megtermelnek, azt ne messziről szerezzük be”.
Szerencsére azonban hazánkban is egyre
többen ismerik fel a környezettudatos
gondolkodás fontosságát, így reális esély
mutatkozik arra, hogy előbb-utóbb ez a
szemlélet diadalmaskodik, hozzájárulva
Földünk és fajunk fennmaradásához.

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosának Hivatala a közelmúltban úgy
döntött, hogy proaktív módon is hozzá
szeretne járulni egy tudatosabb, környezetbarát Magyarország létrejöttéhez. Kezdeményezésük célja, hogy figyelemmel
kísérjék, értékeljék és ellenőrizzék azon
jogszabályi rendelkezések érvényesülését,
amelyek biztosítják a környezet és
természet állapotának fenntarthatóságát és
javítását.
A kedvező irányú változásnak a lelkekben mentálisan és szellemi szinten - kell
megkezdődnie. E mélyreható változások
valódi paradigmaváltást igényelnek, és
eredményezhetnek a társadalomban. A jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa pedig
elkötelezett abban, hogy részt vállal a fenntarthatóság-központú értékek, a szemlélet
és a viselkedés, valamint a cselekvés
terjesztésében, a változások előkészítésében és ösztönzésében.

A „Fenntarthatóság előőrsei” címet viselő
ombudsmani kezdeményezés azt a célt
szolgálja, hogy a kisközösségek és azok
tagjainak szerepvállalásával létrejöjjön egy
olyan összefogás, amely hosszú távon
társadalmi szinten alapvető szemléletváltást, ezáltal bolygónk fenntarthatóságának megőrzését eredményezi.

A projekt filozófiája arra épül, hogy az
emberi társadalom evolúciós ugrás előtt áll.
Beavatkozása a Föld élő rendszereibe olyan
mértéket öltött, hogy az saját fennmaradását is veszélyezteti. A földtörténet
12

hatodik, minden korábbinál intenzívebb
fajkihalási hullámát idézte elő az ember, az
ökológiai katasztrófa egyúttal fajunk
pusztulásával is járhat. (Ez természetesen
nem feltétlenül jelenti a földi élet megszűnését.) A korábbi öt kihalási hullám után
új, a megváltozott körülményekhez jobban
alkalmazkodott élőlények népesítették be
(évmilliók alatt) a szárazföldeket és
vizeket, így ha az emberiség szeretné
elkerülni a saját maga által okozott
katasztrófát, változtatnia kell életmódján,
szemléletén.

ségünk egyre inkább autonómmá váljon
gazdasági értelemben, ami különösen a
mezőgazdaság és az energiaellátás terén
volna viszonylag könnyen megvalósítható.
Ennek érdekében az előadáson felmerült,
hogy ezzel kapcsolatban hamarosan
egyeztetés várható az ombudsmani hivatal
és Telki vezetése között. Ezek mellett
közösségünknek ösztönöznie kell környezetünkben a gazdasági szereplőket is, hogy
relatíve környezetkímélő módon működjenek.

Mit jelent ez a kisközösségek szintjén, és
mit tudunk tenni mi magunk, hogy
fenntartható legyen környezetünk?

Az egyének együttgondolkodása révén a
közösség egyre nagyobb erőt jelenthet, így
minél többen érzik magukénak a fenti
gondolatokat és elveket, annál nagyobb az
esély, hogy az társadalmi, sőt, globális
szinten is érzékeltesse a hatását. Nem
érdemes tehát legyintenünk, hogy: „ugyan,
kevesek vagyunk mi ehhez!”, hiszen csak
úgy érhetjük el a hosszú távon túlélést
biztosító változást, ha egyre többen
csatlakozunk a kezdeményezéshez, és
környezettudatosabban éljük mindennapjainkat. Bolygónk és az emberiség sorsa
a tét!

Ezért a hivatal munkatársai - így a május
27-én Telkiben előadást tartó Kajner Péter
is - olyan kisközösségeket keresnek fel,
amelyek tagjai elkötelezettek azért, hogy a
következő generációk számára is méltó
környezetet hagyjanak maguk után. Olyanokat, akik ennek érdekében hajlandóak
gazdasági és társadalomszervezési, életmódbeli változtatásokra, melyek hosszabb
távon a komplex értelemben vett fenntarthatósághoz viszik közelebb az adott
közösséget.
Fontos, hogy olyan közösséget alkossunk,
amely törekszik a mértékletességre, fölösleges fogyasztásunk lefaragására, a környezetkímélő technológiák használatára, és
erre igyekezzünk rávenni a falunk területén
működő gazdasági szereplőket és intézményeket is. Fogyasztásunkat célszerű minél
környezetkímélőbb irányba elmozdítani
(helyi kulturális programokon, oktatásban
való részvétel, ökoturizmus, stb.), és érdemes több, helyben előállított termékeket
vásárolnunk. Igyekeznünk kell előmozdítani azt, hogy településünk és kistér-

Nagyon fontos, hogy a gyakorlati munka, a
helyi fenntarthatósági programok kidolgozása során a hosszú távú gazdasági és
környezeti előnyök mellett közösségünk a
változtatások rövid távú járulékos hasznát
is megtalálja, felismerje. Az energiatakarékosság például jelentős környezetterhelés csökkenést hozhat, ráadásul kíméli
a családi és önkormányzati büdzsét. A helyi
élelmiszerek fogyasztása csökkenti a
szállításból adódó környezetszennyezést,
növelheti közösségünk autonómiáját és
erősíti a helyi gazdaságot is.

A nyugdíjas klub hírei

szb

Forrás: jno.hu

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Nagyon sajnálom, hogy az idei kirándulás a harmadik nekifutásra sem sikerült A rossz
időjárás miatt kétszer mondtam le, majd a június 9-i kirándulás az én balesetem és rossz
szervezésem miatt maradt el. A kirándulni készülők száma csak 23-24 fő volt, így azt
gondoltam, ennyi emberrel egy nagy busz ne menjen el. Nem gondoltam, hogy
sokatoknak ez nem fog tetszeni, és szívesen mentetek volna el ennyien is. Még Terike
is szabaddá tette magát - sajnálom. Jelenleg ágyhoz kötve vagyok, így nem is tudok
ígérni semmit sem, talán ha valaki átvenné és megszervezné, sikerülne.
Kérlek benneteket, hogy hívjatok engem, vagy Terikét és mondjátok el véleményeteket.
Kívánok Mindenkinek a nyárra kellemes, szép napokat!
Üdvözlettel:
Márta
TELKI napló
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Közérdekű címek és elérhetőségek
KÖZÉRDEKŰ

Telki Posta

Tanácsadás:
H: 10.00-12.00
Sz.: 10.00-11.00
Budajenő
H: K: 13.00-14.00
Sz: 11.00-13.00
Cs: 11.00-13.00
P: -

2089 Telki, Fő u.12.
Tel.: 06 26 372 079
Nyitva tartás:
Hétfő
09:00-12:00 12:30-18:00
Kedd
09:00-12:00 12:30-16:00
Szerda
09:00-12:00 12:30-17:00
Csütörtök 09:00-12:00 12:30-17:00
Péntek
09:00-12:00 12:30-17:00
Szombat ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA

Tanácsadás:
Cs: 9.00-11.00

A Kórház fasoron lévő új orvosi rendelő
átadásával, várhatóan nyáron változhatnak
a rendelési idők, így kérjük kísérjék
figyelemmel az esetleges változásokat!

Tel.: 06 30 201 4846
Rendelési idő:
Budajenő
minden hónap első hétfőjén 17.00-18.00

Orvosi rendelő

2089 Telki, Fő u.12.
Tel.: 06 26 372 017,
06 20 592-3825

Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos
Tel.: 06 20 592 3825
Rendelési idő: Telki
H: 14.00-17.00
K: 8.00-11.00
Sz: 14.00-17.00
Cs: 8.00-11.00
P: 11.30- 14.30

Kovács Katalin II. körzet védőnő

Tel.: 06-30 425 1261
E-mail: vedono@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-10.00: fogadóóra
10.00-12.00: csecsemő tanácsadás Dr.
Asztalos Máriával
12.00-14.00: várandós tanácsadás
Előzetes bejelentkezés alapján

Dr. Asztalos Csaba háziorvos
Tel.: 06 30 301 2861
Rendelési idő: Budajenő
H: 8.00-11.00
K: 15.00-18.00
Sz: 7.15-11.00
Cs: 15.00-18.00
P: 8.00-11.00
gyermekgyógyász
szakorvos
06 70 312 9341

Rendelési idő: Telki
H: 8.00-10.00
K: 14.00-16.00
Sz: 8.00-10.00
Cs: P: 8.00-10.00
2010. június

és

Szentmarjai Tamásné I. körzet védőnő
Tel.:06 70 428 1836
E-mail: vedono@gmail.com
Rendelési idő:
Kedd:
14.00-16.00 várandós tanácsadás
Szerda:
08.00-11.00 csecsemő és kisgyermek

2093 Budajenő, József A. u. 2.
Tel.: 06 26 371 073,
06 30 301-2861

Dr. Asztalos Mária

Dr. Kádár Zsolt ortopéd szakorvos

Központi orvosi ügyelet

fül-orr

gégész

2092 Budakeszi, Fő u. 172.
Tel.: 06 23 451 731
Rendelési idő:
Mindennap 19.00-tól másnap reggel 8.00ig és hétvégén napközben is

Ágnes Gyógyszertár Telki
2089 Telki, Pillangó u. 2.
Tel: 06 26 572 026

Nyitvatartás: hétfő: 12-18, kedd: 8-14,
szerda: 12-18, csütörtök: 8-14, péntek: 1218, szombat: 8-12

TELKI napló

Budakeszi Rendőrörs

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Tel.: 06 23 450 007

Budaörsi Rendőrkapitányság

2040 Budaörs, Szabadság u. 160.
Tel: 06 23 420 055

Körzeti megbízott
Farkas Flórián

Tel.: 06 70 369 5910
A nap 24 órájában van lehetőség esetleges
problémájukkal a 112-es vagy a 107-es
hívószámot is tárcsázni.

Közterület felügyelő
Szabó Sándor
Tel.: 06 70 428 1835
H: 8.00-16.00
K: 8.00-16.00
Sz: 8.00-16.00
Cs: 8.00-16.00
P: 8.00-14.00

A közüzemi szolgáltatók elérhetőségei
(Mérőállás bejelentésekhez, számla
ügyintézésekhez)
Villamos energia szolgáltató:
ELMŰ:
06 40 38 38 38,
www.elmu.hu

Gáz energia szolgáltatók:
06 40 33 33 38,
TIGÁZ:
www.tigaz.hu
EMFESZ:
06 40 22 42 24,
www.emfesz.hu

Víz szolgáltató:
ÉDVRT:
06 40 55 52 22,
www.edvrt.hu
Csatorna szolgáltató:
Telki szennyvíztelep
Dobos Ferenc 06 70 428 1837
Számlázás és adminisztratív
06 26 372 037

ügyek:
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Hajléktalanság
GONDOLATÉBRESZTŐ

Az alább olvasható cikket még a fagyos téli esték egyikén
írta szerzője, ám azóta helyhiány miatt nem állt
módunkban leközölni. Már nincsenek mínuszok (csak
szokatlanul változékony, néha ősziesbe forduló nyár),
azonban a téma sajnos most, a hideg elmúltával is aktuális
és elgondolkodtató.

Úgy alakult, hogy hosszú idő után busszal utaztam a
városba és bizony beesteledett mire a haza úthoz a Széna
térre értem.
Nagyon hideg téli esték jártak akkor, a végállomás lapos
tetején fütyült a szél.
Volt még idő az indulásig, szerencsémre a buszvezető
időnként engedte felszállni az időközben megérkezetteket,
így hamar feljutottam én is és boldogan foglaltam helyet az
ablak mellett.
Régi idők emléke fogott el.
Srác koromban még mindenki busszal járt, ismertük
egymást majd’ az egész Zsámbéki-medencében.
Köszöntünk, élénk társalgás folyt, barátságok kötődtek, jó
lehetőségek adódtak a lányokkal való ismerkedésre, az
utazás gyorsan telt.
Most sötét volt, csend és szótlanul begubózva ült mindenki.
Az ablakon bámultam ki hát, a zord estében egy embert
láttam meg a váró padján.
Ma már megszokott, jellegzetes hajléktalan figura, akikből
oly’ sok van városszerte, de rohantunkban legfeljebb futó
pillantást vetünk rájuk, és tovább sietünk, átlapozzuk az
újságokban róluk szóló riasztó híreket, felméréseket,
tanulmányokat is.
Tízezrével vannak már, csak Budapesten ezrével töltik az
utcán télen is az éjszakákat, talán több mint százan fagytak
már meg az országban.
Most másképpen volt, nem volt mit tennem, figyeltem.
Vajon ki lehet az, mi történhetett vele?

Emberünk rendezkedett, kipakolt, láthatóan lefekvéshez
készült.
A hely megvolt, konkurencia híján megharcolnia nem
kellett érte, ma este legalábbis.
Lassan, gondosan szedte elő relikviáit, az idő talán az
egyetlen, amije bőségesen van.
Megszokott rongyos, piszkos takarók, ruhadarabok,
begyakorlott mozdulatok.
Hosszába fordult a padon.
Cipő, sapka is marad, egyik rongy, ruhadarab a másik után
került először a lábfejre, majd egyre feljebb a lábakon.
Hosszú és hideg az éjszaka, a végtagok fagynak el a
leghamarabb, azokra jobban kell vigyázni.
A pad egyik csőkarfája zárta le a lábak felé eső részt, a
másikra lehet lehajtani a fejet, néhány további ruhadarab
szolgál párna gyanánt.
Valamennyi még megmaradt nagyobb ruha, takaró még rá,
mindennek a tetejére, elkel ott.
Még egy utolsó óvatos pillantás körbe, nem látja-e valaki
hová kerül a zsák, amiben nyilván az életben maradás
többi, de éjszakára szükségtelen, elrejtendő dolgai lehettek.
Megborzongtam.
Ösztönösen összébb húztam magam, pedig a buszon már
kezdett meleg lenni.
Valószínű, nem a hideg, inkább a szégyenérzet lehetett az
oka.
Ez az ember a honfitársam!
A buszon rádió szólt, éppen sikkasztásokról adtak hírt.
Hogyan juthattunk el idáig?
Idő volt. Beröffent a busz motorja, kigördültünk a térről,
elindultam hazafelé Telkibe.
Ez az éjszaka hosszabb volt, mint máskor.
Szigeti Antal

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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júniusi lapzártánkig
született:

Péter Attila és Péterné Váradi Angéla
gyermeke Péter Zalán
Buzási Áron és Hőnich Adrienn
gyermeke: Buzási Liza Sára

Oszlányi Roland és Szabó Mónika
gyermeke: Oszlányi Alexandra Luca

Gratulálunk!
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időpontja: augusztus 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy
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A KOKUKK „Piros dróton lila folt, mert a
fecske lila volt…” pályázatának eredményei

PÁLYÁZAT

A KOKUKK Egyesület „Fecskék éve” alkalmából meghirdetett
rajzpályázatára gyönyörű rajzok és festmények érkeztek, melyek
közül 9 munkát jutalmaztunk. A design pályázaton 2 díj született: a
felnőtt kategória győztesének, Németh Csabának a munkája egyben
a rajzpályázat okleveleinek designja is lett. A felsős kategória
győztesének, Juhos-Kiss Csengének design terve azokat a
papírtáskákat díszítette, melyben a szerencsések átvehették
nyereményeiket.
Sok szeretettel gratulálunk!

Álláshirdetés

A Telki Óvoda 1 fő óvodapedagógust keres határozott idejű
kinevezéssel, teljes álláshelyre.
Fizetés és egyéb juttatások a közalkalmazotti szabályok szerint.
Az álláshely elfoglalása: 2010. szeptember 1-től.
Jelentkezés személyesen, vagy elektronikus úton.
A szakmai önéletrajz benyújtását 2010. július 23-ig várjuk.
Telefonos egyeztetés után személyes találkozásra is lehetőséget
biztosítunk.
Elérhetőségeink: 06 26 372 667
Az óvoda címe: 2089 Telki, Harangvirág u. 3.
Email: óvoda@telki.hu
Majer Györgyné óvodavezető
A Telki Globall Football Park és Sporthotelbe keresünk stabil
munkahelyre, hosszú távra, önállóan dolgozni tudó szobalányt.
Önéletrajzokat a frontoffice@globall.hu címre várunk, vagy
személyesen a szállodában a recepción is leadható.
A Telki Globall Football Park és Sporthotelbe keresünk stabil
munkahelyre, hosszú távra, 4 órás, rugalmas munkarendben
recepcióst. Önéletrajzokat a frontoffice@globall.hu címre
várunk, vagy személyesen a szállodában a recepción is leadható.
GLOBALL Football Park & Sporthotel 4 csillagos szállodába,
keresünk munkájára igényes, önállóan dolgozni tudó felszolgáló
munkatársat. Önéletrajzokat a laszlok.szilard@globall.hu e-mail
címre várunk.

Klímatechnika

Tiszta levegőt mindenkinek!

Klímakészülékek
• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása
Rugalmas időpont egyeztetéssel /délután, hétvégén is/
Hetey László
Te l k i

06 /30/ 985-9060
2010. június

Juhos-Kiss Csenge rajza

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az elmúlt időszakban az ország különböző részein az időskorú
lakosság sérelmére sok erőszakos bűncselekményt követtek el,
amelyek közül több esetben a sértettek életüket veszítették.
Az elkövetett erőszakos jogsértések felháborodást, félelmet és
riadalmat váltottak ki az érintett lakosság körében és a média
figyelmét fokozottan a Magyar Köztársaság Rendőrségének
tevékenységére irányította. Széleskörű társadalmi elvárás,
hogy a rendőrség továbbra is biztosítsa a társadalmi együttélés
normáinak megfelelő állami és közösségi viszonyok rendjét,
így a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló
jogsértések megelőzése érdekében a Közbiztonsági Háló
program mellett nagy figyelmet fordítunk az időskorúak
sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére.
Ennek keretében széles körű elemző tevékenységgel kerültek
felmérésre a veszélyeztetett települések és célcsoportok.
Pest megye 13 rendőrkapitányságán a bűnügyi és
közrendvédelmi állomány, valamint a körzeti megbízottak
látnak el fokozott ellenőrzéseket. A közterületi szolgálatellátás
során az egyedül élő, a mozgásában korlátozott időskorú
személyeknek nyújtanak segítséget és adnak folyamatosan
felvilágosítást annak érdekében, hogy ne váljanak
bűncselekmény áldozatává.
A hatékonyság növelése céljából több területen szórólapokat
terjesztettek, illetve bűnmegelőzési témájú előadásokat
tartanak a települések nyugdíjas klubjaiban.
Az akciók során rendszeresen együttműködünk a helyi
polgárőr egyesületekkel.
Budaörsi Rendőrkapitányság
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Sport és Strand Tábor Telkiben

Strandolás, sportolás, kézműves foglalkozás,
igazi nyaralás.
Hétfőtől péntekig, szülőknek megfelelő reggeli
időponttól.
Napi 3x- i étkezés
Strandolás, kézműves foglalkozások, sportolás.
Szakképzett edzők vezetésével
5-15 éves korig

Júli 5-9-ig
Júli 12-16-ig
Júli 19-23-ig
Júli 26-30-ig
Aug: 2-6-ig
Aug: 9-13 ig

Ha kedvet érzel magadban, hogy kipróbáld a
táborunkat, és eltölts velünk egy fergeteges
hangulatú hetet, akkor ne habozz, hívj.
Péterfy Judit 00 36 30 9 506 966 E-mail:
judit@sportdance.hu
Honlapunkon képeket találsz:
www.sportdance.hu
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