
            

Szakál lából  hul l  a  hó,
fehér  öröm: csuda jó!
A hóember nem fázik ,
lyukas pipán pipázik .

A madár-nép didereg,
egy pici t  sem csicsereg.
Jégcsapok az  ereszen:
összebújnak csendesen.  

Csi l log-vi l log a vi lág,
s  ablakon a jégvirág;
a fák ágán dér- levél ,
havat  hoz az  es t i  szél .

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdőalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelődomb
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Advent Telkiben
December 3-án, szombaton az általános iskolába és az óvodába várjuk

a készülődőket és érdeklődőket!
9. oldal

Uszoda a Zsámbéki-medencében
Úszásoktatás és vízilabda utánpótlás nevelés Telkiben

2011. július 1-től a gazdasági társaságok társasági adójuk 70%-át a
látvány csapatsportok támogatására fordíthatják. Arra kérjük a
támogatókat, hogy ezt a lehetőséget kihasználva a Telki uszoda

megépítését támogassák! 13. oldal

Devecsery László: 

Itt a tél

Felhívás
Jótékonysági festményárverés Telkiben!

11. oldal

Folytatódik a Kedvenc Filmem
Filmklub

Idén még két alkalommal lesz vetítés, a törzsközönség ugyanis úgy
szavazott, hogy még éppen elviselhető a Pajtában a hőmérséklet, és

érdemes folytatni.

10. oldal

10. oldal

Csatorday Dóra festményei Telkiben
A kiállítás Telkiben, a Báder-Magyar házban nyílik 2011.

december 2-án (pénteken) 18 órakor.
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Összegyűlt né-
hány, máshová
nem sorolható

téma, engedjék meg, hogy minden
különösebb rendszer nélkül meg-
osszam Önökkel.
Hidegre fordult az idő, lehullottak a
levelek. Rendeletünk szerint ilyenkor
lehet avart égetni. Én mégis inkább
azt javaslom, hogy aki teheti,
komposztáljon, mert így az avar
hasznosul, és nem terheljük kör-
nyezetünket égéstermékkel, füsttel.
Aki el szeretné szállítatni a lombot,
az önkormányzatnál megvásárolhatja
a szállításhoz szükséges műanyag
zsákot. Aki mindenképp úgy dönt,
hogy éget, kérem, legyen tekintettel
szomszédjaira és feltétlenül tartsa be
a környezetvédelmi előírásokat, azaz
csak lombot égessen és ügyeljen,
hogy ne kerüljön a tűzbe vegyi
anyag, gázolaj, műanyagok. 
Külön felhívnám a figyelmet arra,
hogy az országos szmog helyzethez
alkalmazkodva helyben is elren-
delhetek időszakos égetési, tűzgyúj-
tási tilalmat, ahogy néhány nappal
ezelőtt ezt meg is tettem. Az erről
szóló közlemény Telki honlapján és a
faliújságokon jelenik meg, de ebben
az esetben olvasható volt a
Facebookon és a TelkiCafe-n is.
Az utóbbi időben több olyan árkot is
kitisztítottunk, amelyek az elmúlt
tizenöt évben nem láttak embert.
Hasonlóképp nekiláttunk a rendkívül
eliszapolódott és szennyezett patak
medrének kitisztításához. A munkát
az időjárás függvényében tovább
végezzük, majd tavasszal folytatjuk.
Ez is része a csapadékvíz-elvezetés
kapcsán tett intézkedéseknek.
Ha már időjárás… Hamarosan leesik
az első hó is. Felkészültünk a hó
eltakarítására és a síkosság
mentesítésre. Beszereztük a meg-
felelő mennyiségű útszóró sót, hisz a
tavalyi országos sóhiány idén is

megismétlődhet. A környezet-
védelmileg indokolt területeken
környezetbarát granulátummal
síkosság-mentesítünk. Ehhez besze-
reztünk kézi szórókat és termé-
szetesen magát a granulátumot is.  A
hótolást és jégmentesítést szerződött
partnerünk végzi saját géppel, aki
pályázaton nyerte el a feladatot.  Idén
vezetjük be a GPS-alapú elszámolást,
így teljes pontossággal lehet tudni,
hogy hol, mennyit, milyen útvonalon
haladt a hókotró, hisz online lehet
követni a járművet. Pontosítottuk az
úttisztítás menetrendjét. Első a
közintézmények környéke, utána a
főközlekedési utak, gyűjtőutak
következnek, végül zónánként a
lakóövezetek. Amennyiben folya-
matos a havazás, a hókotró a
lakóövezetek tisztítása előtt visszatér
az elsődleges zónákra. Ez azért
fontos, hogy a
legnagyobb havazás
esetén is mindenki meg
tudja közelíteni a
közintézményeket és a
gyűjtőutakon képes
legyen közlekedni. Így
legrosszabb esetben is
mindenkinek csak saját
lakóövezetében kell
rövidebb hóakadályt
legyőznie, amíg alább
nem hagy a havazás és
a kotrójármű minden-
hová el tud jutni. Ké-
rem, hogy havazás
esetén gépjárműveikkel
lehetőség szerint úgy
parkoljanak, hogy a
kotró végig tudjon
menni az úton.
Sajnálatos módon vala-
ki megrongált néhány
sírt a temetőben. A
jövőben a polgárőrök, a
közterület felügyelő és
a körzeti megbízott is
gyakrabban fog a

temető felé fordulni, így, ha a
sírrongáló ismét feltűnik, nagyobb
eséllyel fogják tetten érni. 
Néhány polgártársunk továbbra is
gondatlanul tartja kutyáját. Gyakran
lehet látni faluszerte elcsatangolt
ebet, és előfordul, hogy póráz és
szájkosár nélkül sétáltatnak
nagytestű kutyát. Az új törvény
magas összegű büntetés kiszabását
teszi lehetővé, amivel élni is fogunk.
A szerződött sintér pedig
rendszeresen járja utcáinkat és
begyűjti a gazdátlan jószágokat.
Ismét eljött a faárusok ideje. Or-
szágos jelenség, hogy ellenőrizetlen
eredetű tűzifát árulnak teherautókról,
és ha már ott vannak, ki is figyelik,
hogy mikor melyik házban nem
tartózkodnak otthon. Legyenek
figyelmesek, zárják a kapukat,
ajtókat és ügyeljenek szomszédjaik
ingatlanjára is. Ha csak tehetik, olyan
tűzifát rendeljenek, amelynek eredete
tisztázott. 

Deltai Károly 
polgármester

A polgármester naplója

Tücsök és bogár
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J ó  n a p o t !
A köszönés a társas érintkezés egyik alapeleme - egymás
üdvözlése az egyik legrégebbi illemszabály. Egy kisebb
közösségben, ismerősök, barátok között természetes, hogy
találkozáskor, illetve távozáskor köszönünk egymásnak.
Amikor annak idején Telkibe költöztünk, a szomszédok ha-
mar tudtunkra adták: ebben a faluban mindenki köszön
mindenkinek, függetlenül attól, hogy korábban találkoz-
tak-e. Ami ugyanis itt természetes volt mindig is,
számunkra a nagyvárosban egyáltalán nem volt az.
Azóta sokan költöztek ki Telkibe, folyamatosan nő a
lakosságszám, és mintha kiveszni látszana ez a szép
szokás.
Az országot bejárva szinte általános a tapasztalat: minél
kisebb községben, városban járunk, annál természetesebb,
hogy az emberek köszönnek egymásnak. A nagyváro-
sokban azonban már egyenesen furcsának hat, amikor
valakire csak úgy spontán ráköszönünk.
Ilyenkor előfordulhat az is, hogy valaki meglepődik,
elmosolyodik, és készségesen viszonozza a gesztust,

azonban sajnos olyan is megtörténhet, hogy értetlenül,
némán és furcsállva tekint ránk, akire ráköszöntünk.
Pedig nem az a furcsa, aki ráköszön a másikra, hanem aki
nem viszonozza. Mert még ha nem is természetes számára
a köszönés, nem viszonozni azt, - hacsak valami külön-
leges okunk nincs rá - óriási illetlenség, sőt, faragatlanság.
Telki lélekszáma többszörösére emelkedett az elmúlt két
évtizedben: ma már több mint 3500 bejelentett lakos van,
azonban egyes adatok szerint közel ötezren élünk itt.
Azonban csak rajtunk áll, hogy ez a folyamat egyben az
elidegenedést is magával hordozza-e.
Akik ideköltöztek, egy már meglévő közösség részévé vál-
tak, így szokásaikat, hagyományaikat tiszteletben illik tar-
taniuk. Márpedig ennek része a köszönés is. Ne menjünk
hát el egymás mellett enélkül, és ne nézzünk furán azokra,
akik köszönnek egymásnak vagy nekünk, hanem inkább
köszönjünk mi is bátran azokra is, akiket korábban még
nem láttunk. Higgyük el, jól fog esni válaszként, hogy: jó
napot!

Telkiben is sokan tettek
idén állampolgári esküt

Az októberi adatok szerint idén 150 ezernél is
több honosítási kérelem érkezett, és eddig több
mint 55 ezren tettek az egyszerűsített honosítási
eljárás keretében állampolgári esküt. A nemzet-
politikai államtitkárság közlése szerint a legfia-
talabb kérelmező három hetes, míg a legidősebb
104 éves volt. 
Egyszerűsített honosítási kérelmet 72 külkép-
viseleten, 1.264 polgármesteri hivatalban –
köztük Telkiben -, a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal 23 ügyfélszolgálatán és
március 15-től 29 kormányablaknál lehet bead-
ni. A beadványok körülbelül 40-40 százaléka
külképviseletekhez és az anyakönyvvezetőkhöz
érkezett, míg a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal a 20 százalékát vette át.
Amióta a lehetőség fennáll, Telkiben is 13-an
tettek állampolgári esküt.
Az államtitkárság tájékoztatójában kitér arra is,
hogy a nagyon komoly szervezésnek köszön-
hetően az eljárás zökkenőmentes, mind a
kérelmek átvétele és elbírálása, mind az ünne-
pélyes állampolgársági eskütételek fennakadás
nélkül mennek.
A magyar állampolgárságot január 3-tól lehet
kérelmezni az egyszerűsített honosítási eljárás
segítségével, amelyet az Országgyűlés az elmúlt
év május 26-án hozott döntése tett lehetővé.

Szilágyi Balázs
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Telki község Önkormányzata vagyonának használata,
hasznosítása
Az önkormányzat 2011-es ingatlanértékesítési tervei a
tervezettől (90 millió Ft+ÁFA) jelentősen elmaradva eddig
csak mintegy 1,7 millió Ft értékben valósultak meg. 
Az ingatlanpiaci szakértőkkel történt konzultációk alapján
leszŰrhető, hogy a jelenlegi helyzethez képest jelentős
előrelépésre sem a volument, sem az árakat illetően nem
számítanak a 2011-es évben. Bátran kijelenthető az is,
hogy a korábbi, banki forrásbőség által vezérelt élénk
ingatlanpiac visszatérésére középtávon (min. 5 év) sem
számíthatunk.
Az önkormányzat – vagyongazdálkodási szempontokat
előtérbe helyezve – az ingatlanok értékesítését nem
„erőlteti” akciók révén, hanem - figyelembe véve, hogy a
környező településekhez képest Telkiben az ingatlan árak
versenyképesek – körültekintő kommunikációval
igyekszik a potenciális vásárlók érdeklődését felkelteni és
értékesíteni a telkeket. Ez az út is magában hordozza a
bizonytalanságot, hogy nem sikerül a tervezett volument
értékesíteni.

Telki Község Önkormányzatának vagyoni biztosítottsága
Telki Község Önkormányzatának vagyoni biztosítottsága
kielégítő. Telki 2003. május 27-én szerződést kötött a
Fókusz Biztosítási Alkusz és Biztosítási Szaktanácsadó
Kft.-vel az önkormányzat vagyonának biztosításával
összefüggő döntés előkészítő feladatok ellátására. A
képviselő-testület elrendelte új vagyon- és felelős-
ségbiztosítási tender kiírását egy-egy évre vonatkozóan,
január 1-jei fordulónappal.

Telki vezetékes ivóvíz-hálózata
A testület megtárgyalta és elfogadta a község közigazgatási
területén levő víziközművekkel összefüggő kérdésekről
szóló határozatainak időarányos végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.

Szennyvíztisztító és szennyvíz-csatorna hálózat
A Telki és Budajenő közigazgatási határán az
önkormányzatunk tulajdonában levő Rozmaring utcában,
és a 788 hrsz-ú úton (Levendula köz) kiépített
szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatban (mely ellát
Budajenői közigazgatási területen lévő ingatlanokat)
elkészült a két önkormányzat közötti megállapodás
tervezete.

Fejlesztési program a szennyvízcsatorna hálózattal nem
rendelkező utcák csatornázásáról
A képviselő-testület a ciklus programjában (2010-2014)
rögzítette, hogy célja a település belterületén a szennyvíz-
csatorna hálózat teljes körű kiépítése. Ahhoz, hogy a
program megvalósuljon szükséges 2011-2013 között a
tervek elkészítése, engedélyeztetése.

Fejlesztési, megvalósítási program

I. ÜTEM, 2012.

Tervezés, engedélyezés 
1. Völgyrét - Árnyas utca, Repkény utca
2. Szőlőhegy - Szőlő sor

Megvalósítás
1. Völgyrét - Árnyas utca, Repkény utca
2. Hosszúhát - Hóvirág utca , Hóvirág köz, Nefelejcs utca,
Tulipán utca 1-7.
3. Szőlőhegy - Orgona utca, Dombhát utca  

II. ÜTEM, 2013.

Tervezés, engedélyezés
1. Völgyrét - Darázs utca, Tücsök utca, Futrinka utca,
Alsóvölgy utca

Megvalósítás
1. Szőlőhegy - Szőlő sor

III. ÜTEM, 2014.
Megvalósítás
1. Völgyrét - Darázs utca, Tücsök utca, Futrinka utca,
Alsóvölgy utca
2. Hosszúhát - Tulipán utca 556/29-től, Nyúl utca, Szarvas
utca, Őzike utca

Az Orgona utca szabályozásához kapcsolódó területrendezés
Az Orgona utca Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv (HÉSZ) szerinti szabályozási szélességének
kialakítása érdekében történő telekalakítások ügyével a
képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott. Most
a 133/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa térítésmentesen
lemondott az ingatlan tulajdonjogáról az önkormányzat
javára.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető területének
bővítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlása
A testület korábbi határozatában megbízta a polgármestert,
hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a temetőbővítés
kapcsán érintett ingatlanok tulajdonosaival. A 2011.
augusztus 16- egyeztető tárgyalást követően több
ingatlantulajdonos is jelezte, hogy az önkormányzat által
felkínált 140.- Ft/m2 áron eladja az önkormányzatnak a
bővítéssel érintett területben található tulajdonhányadát.
Ezúttal egy újabb tulajdonos élt ezzel a jogával.

A Budakeszi Rendőrőrs épületének belső felújítása
A testülete a Budakeszi Rendőrőrs épületének belső
felújításához 112.545 forint összegű támogatást nyújtott.

A Zsámbéki Mentőállomás támogatása
Telki a Zsámbéki Mentőállomás fejlesztéséhez 95.212
forint összegű támogatást nyújtott.

Telki egészségterve
A jó egészség a társadalmi és gazdasági fejlődés alapvető
forrása. Az egészség: az ember testi, lelki állapotának és
szociális helyzetének egyensúlya. Az egyének és a
közösség életminőségének fejlesztésére vállalkozó
programoknak figyelembe kell venniük az egészségre ható
társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti tényezőket.
Ehhez a feladathoz nyújt segítséget Telki egészségterve,
mint kipróbált és elfogadott közösségfejlesztési módszer.

szb

A Pipacs Galéria idén 3. éve csatlakozott a Magyar
Festészet Napja alkalmából rendezendő immár
országhatáron is átívelő kiállítás-sorozathoz.
A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként, 2002-
ben, Bráda Tibor festőművész és néhány lelkes ember
erőfeszítéseként jött létre. 
Azóta rendszeresen megünnepeljük a Magyar Festészet
Napját, amelyet október 18-ra tűztek ki, mert ekkor
ünnepeljük Szent Lukács névnapját, aki a festők és orvosok
védőszentje.

Idén már a 10. alkalommal került megrendezésre ez a
művészeti rendezvény, és bizony 2002-ben a megálmodók
nem gondolták, hogy hamarosan nem csak országos
rendezvénnyé növi ki magát a Festészet Napja, hanem
országhatáron túl is bekapcsolódnak a kezdeményezésbe és
valóságos festészeti seregszemléről beszélhetünk.
Idén szakítva az eddigi hagyománnyal, a szervezők
kinyitották Telki kapuit és nem csak helyi művészek
alkotásai kerültek kiállításra, hanem Telkiben eddig nem
látott budapesti, budaörsi, gyöngyösi és hódmező-
vásárhelyi alkotók is bemutatkozhattak.
Erdélyi Tibor Hódmezővásárhelyről, Lángné Gréczi

Margit Gyöngyösről, Gyulai Zsuzsanna Budaörsről, Z.
Réti Márta és Kis Gábor  Budapestről érkeztek. Az ő
alkotásaikon kívül az érdeklődők Márton Ildikó
kifejezetten erre az alkalomra készített, 3 képből álló
sorozatát, valamint Telki nyugdíjas művészének, Scheer
Gizellának a képeit is láthatták.

Bezárult a kiállítás kapuja
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Ugyan a festészet napját ünnepelték a kiállítással, és joggal
kérdezhetik, hogy akkor mit keres „a csizma az asztalon”?
Azaz: hogyan kerül a decoupage erre a kiállításra? A
választ Zimonyi Adrienne adta meg, aki elmondta, hogy a
decoupage szorosan kapcsolódik a festészethez, hiszen a
tárgyak elkészítése során festészeti elemeket is alkalmaz.

A sokszínű, sokféle stílust ötvöző kiállítás megnyitójára
nagyon sokan voltak kíváncsiak. A meghívott vendégek
zsúfolásig megtöltötték a galériát. A kiállításra a házigazda
idős kutyusa, Betti is kíváncsi volt. Meglett kora ellenére
ekkora tömeget még ő sem látott ebben a házban. Alig
tudott lavírozni a lábak között...

Az idei megnyitó érdekessége, hogy a szervezők az idén
Pipacsvirág nevet felvett iskolát is bevonták, így Fábián
Balázs 6. osztályos tanuló előadásában a kiállítás
hangulatához illő „örökzöldet”, Kosztolányi: Most színes
tintákról álmodom című versét hallgathatták meg az
érdeklődők.

A rendezvény támo-
gatója Telki Község
Ö n k o r m á n y z a t a
volt.

Ha tetszett a kiál-
lítás, jövőre is talál-
kozzunk!

szb
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Telki község képviselő-testülete 2004-
ben a 8/2004. (IX.10.) önkormányzati
rendeletével Önkormányzati Tervtaná-
csot hozott létre, mely működésének
rendjét 2009-ben a 3/2009. (I.28.) Ö.
rendeletében újraszabályozta. A testület
2011 májusában a hatályos jogszabályok
tükrében áttekintette a Tervtanács mű-
ködését. Célja az volt, hogy megteremtse
a jogszabályok, valamint a kialakult
gyakorlat szerinti működés egységét.
Ennek megfelelően a képviselő-testület a
13/2011. (05. 25.) Ö. számú rendeletével
Építészeti-Műszaki Tervtanácsot hozott
létre, amelynek illetékessége Telki
község közigazgatási területére terjed ki.
A testület a Tervtanács elnökévé 2015.
május 24-ig Varga Béla főépítészt
nevezte ki, aki 4 évre Kollár Dalmát
bízta meg a titkári teendők ellátásával.

A tervtanács összetétele
A Tervtanács - a településtervezésben,
illetve az építészeti-műszaki tervezésben
magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkező - természetes
személyekből álló szakmai tanácsadó
testület. A tervtanács elnöke az egyes
szakkérdések tisztázása, illetve a
tervtanács megalapozottabb vélemény-
nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.
A tervtanácsban nem vehet részt az,
akitől nem várható el az ügy tárgyilagos
megítélése. 

Az építészeti-műszaki tervtanácsok fel-
adatköri és működési területre vonat-
kozó szabályai
A tervtanács feladata, hogy vélemé-

nyezze mindazon terveket, amelyeket
magasabb rendű jogszabály számára
előír, valamint azokat a jogszabállyal
építési engedélyezéshez és a település-
képi követelmények tisztázását szolgáló
elvi építési engedélyezéshez kötött
építészeti-műszaki terveket mérethatár
nélkül, amelyeknek a helyi tervtanács
általi véleményezését - a helyi építészeti
értékek védelme és a településkép
alakítása érdekében - az önkormányzat
az általa működtetett tervtanács műkö-
dési rendjéről szóló rendeletében előírta.
(A helyi rendelet megtalálható a telki.hu
honlapon.)

A tervtanácsi eljárás rendje
A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció
benyújtójának kérelmére indul. A
tervtanács a véleményét a kérelem
előterjesztésétől számított 30 munka-
napon belül hozza meg. A tervtanácsi
eljárás díj- és illetékmentes.
A tervtanácsi tárgyaláson minden eset-
ben meghívottként, tanácskozási joggal,
szavazati jog nélkül vesz részt:
a) a bíráló (opponens),
b) a tervdokumentáció benyújtására

jogszabállyal kötelezett: (a
továbbiakban:

a tervdokumentáció benyújtója),
c) építészeti-műszaki tervdokumentáció

esetén a tervező,
d) az első fokon eljáró építésügyi

hatóság képviselője,
e) az építtető,

Az elnök más személyek tárgyalásra
történő meghívását is elrendelheti, akik a

tárgyaláson tanácskozási joggal, szava-
zati jog nélkül vesznek részt.

A tervdokumentáció minősítésének
szempontjai
Az építészeti-műszaki tervtanács a
szakmai véleményezés során vizsgálja,
hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv
megfelel-e
1.) az építészeti minőség, szakmai

igényesség és szakszerűség, ezen
belül különösen:

a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés,
a beépítés),

b) a tervezési program szerinti
rendeltetés és a használhatóság,

c) az esztétikus megjelenés
(tömegalakítás, színezés,
anyaghasználat),

d) településképi és településszerkezeti
hatásai kedvezőek-e, továbbá hogyan
felel meg a rálátás és látványvédelem
követelményének,

2.) a helyi építési szabályzatnak és a
szabályozási tervnek, illetve ezek
hiányában vagy nem teljes körű
szabályozásuk esetén az illeszkedés
követelményének.

Amennyiben Telki közigazgatási terüle-
tén építési engedélyezésre kérelmet nyújt
be, a benyújtás előtt tájékozódjon a
hivatal műszaki osztályán, hogy a terv a
rendelet alapján tervtanácsi véleményhez
kötött-e.
A tervtanács működéséről januári
számunkban olvashatnak bővebben.

Járási székhellyé alakulhat Budakeszi

Újjáalakult Telki építészeti-műszaki tervtanácsa

Magyarország Kormánya a magyar
közigazgatás színvonalának, az állam-
polgárok elégedettségének növelése
érdekében fontosnak tartja a járásoknak,
mint az állam szervezetének legala-
csonyabb szintű területi és szervezeti
egységének kialakítását. Budakeszi
ebben a munkában szeretne részt
vállalni.
A járások határainak, székhelyeinek
meghatározása a helyi szociológiai
viszonyok és számos praktikus kö-
rülmény (pl. közlekedési lehetőségek és
szokások) figyelembevételével történt.

Budakeszin az elmúlt években már
kiépült az államigazgatási infrastruktúra,
gimnáziumaiba jelenleg a Zsámbéki-
medencében élő gyerekek is járnak, az
okmányiroda, gyámhivatal, építés-
hatóság, Budakeszi Rendőrőrs szol-
gáltatásait szintén igénybe veszi a
területen élő lakosság. Budakeszi már
jelenleg is ellát olyan feladatokat,
melyek a járási központ feladatkörébe
fognak tartozni.
Budakeszi megfelelő adottságokkal
rendelkezik ahhoz - a közúti megköze-
líthetőség szempontjait, a tömegköz-

lekedési lehetőségeket is figyelembe
véve -, hogy járási székhely lehessen. A
város jelenleg kistérségi központ
szerepet is betölt, összefogva ezzel a
Zsámbéki-medence érdekeit, hiszen
együttesen fellépve könnyebb elérni a
közös célokat.
Budakeszi ezért levélben kereste meg
képviselő-testületünket a kezdemé-
nyezés támogatása érdekében, és mivel
az ehhez szükséges támogatást meg-
kapta, így hamarosan járási központtá
alakulhat.

                   



8 2011. novemberTELKI napló

K Ö Z L E K E D É S ,  G A S Z T R O N Ó M I A

Volánbusz: diszkrimináció kizárva
Több panasz is érkezett, és polgármesterünk személyesen is tanúbizonyságot szerezhetett arról, hogy az utóbbi időben előfordult olyan
eset, amikor Budakeszin a Prohászka Ottokár Gimnáziumnál nem engedték felszállni az egyébiránt érvényes bérlettel rendelkező telki
gyerekeket a buszra, mondván, csak tökiek és zsámbékiak mehetnek el az adott járattal.
A Volánbusz Zrt. Deltai Károly polgármester által tudomást szerezve a történtekről elbocsátotta az egyik bizonyíthatóan diszkriminatívan
viselkedő sofőrt és felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen intézkedést egyetlen sofőr sem hozhat.
Emellett a társaság kéri, hogy amennyiben lehetséges, a gyerekek használják a külön miattuk indított délutáni iskolajáratokat!

szb

Telkiben több éves hagyománya van a
Falukáposztája és a Faludisznaja elnevezésű
rendezvényeknek, amelyek minden esetben
sok érdeklődőt vonzanak. E rendezvények
hatására született meg a telki slambuc, az
alföldi pásztorétel káposztás változata,
amelyet a legutóbbi Falukáposztáján (a
töltött káposzta előtt) megkóstolhattak
településünk polgárai. Deltai Károly
polgármester, aki maga is szívesen veszi
kezébe a fakanalat, nemrég azzal az ötlettel
lepte meg ismerőseit, hogy érdemes lenne
kiadni egy szakácskönyvet, amely az itt élők
saját, egyedi receptjeit tartalmazza.
Kérjük a sütésben-főzésben jártas polgár-
társainkat, csatlakozzanak a kezdemé-
nyezéshez, és írják le különleges receptjeiket,
amelyek valamilyen formában kötődnek a
káposztához, a disznótoros ételekhez, illetve
nyersanyagokhoz. Kérjük, hogy a leírást
kezdjék a hozzávalók felsorolásával
(megjelölve a mennyiséget is), majd foly-
tassák az elkészítés módjának ismertetésével.
Minden esetben négy fő részére elegendő
ételt vegyenek figyelembe.

Példaként közöljük a telki slambuc
receptjét.

Elkészítés:
A lebbencs (vagy csusza) tésztát darabokra
törjük, majd kizsírozott serpenyőben, több
tételben gondosan barnára pirítjuk. A
burgonyát meghámozzuk, és közepesnél
kisebb kockákra vágjuk. A káposztát
felnégyeljük, torzsája nélkül vékony
szeletekre vágjuk, a hosszabb szálakat
felezzük. A félbevágott vöröshagymákat
vékonyra szeleteljük, a paradicsomokat
négyfelé, a zöldpaprikákat hosszúkás
szeletekre vágjuk, a kolbászt pedig
felkarikázzuk. Az apró kockákra vagdalt
füstölt szalonnát kisebb bográcsban (5-10
liter) vagy kb. 5 literes fazékban jól
megpirítjuk, azután hozzáadjuk a

vöröshagymát, és kevergetve megdin-
szteljük. Az edényt levesszük a tűzről, és a
hagymás szalonnához keverjük az őrölt édes
és csípős paprikát. A káposztát is az edénybe
töltjük, megkeverjük, visszahelyezzük a
tűzre, és fedő alatt puhítjuk. Amikor látjuk,
hogy csökkent a térfogata, kb. két liter vízzel
felöntjük, és megvárjuk, amíg a víz
felforrósodik. Először a burgonyát tesszük
bele. Ha már félig megpuhult, jöhet a
paradicsompüré, majd együtt a pirított tészta,
a kolbász, a zöldpaprika és a paradicsom.
Ezután következhet a házi ételízesítő, a fehér
bors és a só. Mindezt keverjük össze, és
ügyeljünk arra, hogy a víz kb. 4 centi
vastagságban takarja az ételt. A fedőt
visszahelyezzük, és hol közepes, hol kis
lángon folytatjuk a főzést, ügyelve, hogy az
étel alja ne égjen oda. Ha a tészta és a
burgonya megpuhult, levehetjük a fedőt,
hogy a fölösleges lé elpárologhasson.
Előfordul, hogy a levet a burgonya és a
megdagadó tészta már beszívta, ami teljesen
rendben lévő dolog. A besűrűsödött telki
slambuc kitűnő egytálételként tálalható, az
ínyencek nagy örömére.

Megjegyzés:
A szalonna, a kolbász és a káposzta látszólag
nagyobb mennyisége senkit ne aggasszon,
mert ezek aránya az elkészült ételen belül
tökéletesen megfelelő. Ne féljünk a csípős
paprikától se. Az ízek összeérésekor a
csípősség kissé csökken, viszont nem
mondhatunk le róla, hiszen a telki slambuc
nem tejbegríz.

(bánó)

FELHÍVÁS
Készül a telki szakácskönyv

Hozzávalók:
Füstölt szalonna: 25 dk
Füstölt kolbász: 1 pár
Vöröshagyma: 2 fej
Fejes káposzta: 1 kg
Lebbencs tészta (8 tojásos): 60 dk
Burgonya: 1.5 kg
Paradicsom: 4 db
Zöldpaprika: 4 db
Olasz paradicsompüré (üveges): 1 db
Őrölt pirospaprika (édes és csípős): 10+4 dk
Őrölt fehér bors: ízlés szerint
Házi ételízesítő (tartósítómentes): ízlés
szerint
Só: ízlés szerint
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TELKI ADVENT
December 3-án, szombaton az általános iskolába és az óvodába várjuk a készülődőket és érdeklődőket!

9.00-12.00 Adventi játszóház kicsiknek és szüleiknek (Óvoda)

9.00-15.00 Adventi vásár (Iskola)
Kézműves termékekből, iparművész termékek, könyvek,
játékok, sokféle ajándékáru és a karácsonyi készülődéshez
szükséges konyhai hozzávalók, mint pl. kézműves csokoládé,
méz, sajt, mézeskalács, kerámia, házi szörp, lekvár, tűzzománc
ékszerek, ötvös, antikvitás, fajátékok, karácsonyi kellékek, textil
és papíralapú karácsonyi díszek és kiegészítők.
A büfében (az iskola előtt) sült kolbász, forró italok, a szokásos
tea, forralt bor, valamint sült sütőtök és gesztenye várja az
éhezőket és szomjazókat!
A vásár ideje alatt kézműves foglalkozás várja a gyerekeket az
Iskola ebédlőjében: gyertyaöntés, karácsonyi díszek és
kopogtatók, origami díszek, gyöngy díszek, ajándékdobozok készítése. Hozott anyag (!) esetén adventi koszorú
készítésében is segítenek a foglalkozás vezetői!

10.00 Az Iskola előtt felállított Falukarácsonyfa közös feldíszítése

11.00  A Telkiben élő Bánó Attila „55 meghökkentő eset a magyar történelemből” című könyvét Móczár Gábor
alpolgármester mutatja be, majd író-olvasó találkozó, dedikálás és kedvezményes vásárlás. „A kötet 55 fejezete meglepő
esetek elbeszélésével gyarapítja történelmi ismereteinket. Bemutatja többek között a 907-es pozsonyi csatát, amelynek
győztes megvívása jelentősen megerősítette helyünket a Kárpát-medencében. Kiderül sok más eset között az is, hogy miért
volt valódi parasztfelkelés a Budai Nagy Antal vezette 1437-es megmozdulás, s miért nem volt az az 1514-es Dózsa-féle
parasztháború. Meghökkentő történetek, amelyek újragondolásra biztatnak.” (Könyvtár)

11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház „Mesék könyve – Jancsi és Juliska” című színházi előadása (Iskola ebédlő)
A Grimm testvérek ismert meséjét, pálcás és kesztyűbábokkal,
élő színészi játék segítségével adják elő a művészek.

11.45 MEGLEPETÉS: A hírek szerint a műsor után idén újra
ellátogat Telkibe a Mikulás. Reméljük, a puttonya ismét telis-
tele lesz válogatott finomságokkal!

15.00 „A Zacher”- Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása
szülőknek és gyerekeknek. Az előadót és a róla készült
könyvet bemutatja a kötet társszerzője, a Telkiben élő újságíró,
dr. Karizs Tamás, majd író-olvasó találkozó, dedikálás és
kedvezményes vásárlás.
„Szól ez a könyv tehát minden függőnek és nem függőnek,
kezdő és haladó szülőknek, akik nem tudnak mit kezdeni
rakoncátlan gyermekeikkel, és az állandóan változó világgal,
ami újabb és újabb függőségeket hoz létre – mindezt teszi
életszagú, megtörtént esetek elmesélésével, olykor humorosan, sokszor pedig halálosan komolyan.” (Könyvtár)

A rendezvények bevételeinek egy részét a gyimesbükki magyar oktatás támogatására fordítjuk!

Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!
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Folytatódik a 
Kedvenc Filmem Filmklub

Idén még két alkalommal lesz vetítés, a törzsközönség ugyanis
úgy szavazott, hogy még éppen elviselhető a Pajtában a
hőmérséklet, és érdemes folytatni.
A jövő évet két hónap szünettel kezdjük, aztán a báli szezon
végével újra indulunk, márciustól tíz alkalommal láthatunk
megint péntekenként este jó filmeket.
Aztán nyári szünet, majd ősszel... Nyugodtan tervezhetünk már
ilyen hosszú távra is, mivel a filmklub egy jól bevált, kedvelt
programmá vált Telkiben.
Általában harmincan, esetenként negyvenen vagyunk, de vannak
még üres helyek, így mindenkit szívesen látunk!
A filmklub tematikája nem változik (és általában semmi sem
változik): mindig felkérek valakit, hogy válassza ki, majd
mutassa be a kedvenc filmjét.
Aprócska eltérés az eddigi gyakorlattól, hogy a „kiválasztottak”
egyre inkább a filmklubot gyakrabban látogatók köréből
kerülnek majd ki. Ez így történt már az idei utolsó két film
kiválasztásánál is. Íme a műsor:

December 2.: Aszódy Gyöngyi kedvenc filmje : 
Kóristák (r.: Christophe Barratier)

December 9.: Ubrankovics Károly választása: 
Száll a kakukk fészkére (r.: Milos Forman)

A címek önmagukért beszélnek, ezért csak pár személyes
megjegyzés:
A gyönyörű francia film a második a filmklub rövid
történetében, ami a zene és a közös éneklés varázsáról szól. Ezek
szerint ebben van valami...
Milos Forman a kedvenc rendezőm, a film alapjául szolgáló
könyv az egyik kedvenc könyvem. Többet aligha mondhatok.

Találkozzunk péntekenként este 8-tól a Pajtában!
Takács Zoltán

Csatorday Dóra
festményei Telkiben

Csatorday Dóra festőművész
valamennyi kiállítása meglepeté-
sekkel szolgál. Sokoldalú, minden
alkalommal megújulni képes alkotó,
aki ezúttal sem tagadja meg önmagát.
Legújabb, Telkiben nyíló kiállítására
olyan képekkel jelentkezik, amelyek
őrzik ugyan festészetének jellemző
vonásait, mégis, a korábbiaktól eltérő hangulatú témákat varázsol a
vásznakra. A színek kiváló összhangja, a nagyvonalúan felvitt,
különleges folthatások ezúttal is megjelennek, ugyanakkor a képek
kétféle vonulathoz kapcsolhatók. Az egyiket finoman árnyalt,
látványos színvilág, és sejtelmesen elmosódó figurák jellemzik. 
E képek láttán szinte egy álomszerű, földönkívüli közegbe
csöppenünk, amely mégsem tűnik idegennek. Ezektől jelentősen
eltér a másik, realisztikus eszközökkel megformált vonulat. Itt a
sötét, meghitt hangulatú borospincék, a hordók és a borosüvegek
látványa ragadja meg a nézőt. Az ide tartozó képek merőben más
érzéseket keltenek, mint az előzőek, de nem szabadulhatunk a
gondolattól, hogy a két vonulat között valamilyen összefüggés van.
Ez részben látvány- és stílusbeli összefüggés, részben viszont
tartalmi. Ha beleképzeljük magunkat a borozgatástól mámoros
állapotba (ez is egyfajta műélvezet), akkor máris fogékonyabbak
leszünk az első csoportra jellemző, különös hangulat iránt. Ilyen
logika mentén összekapcsolhatóak az alkotások, amelyek (miként
említettük) magukon viselik a Csatorday Dóra munkáságára
jellemző stílusjegyeket is. Mindent egybevetve a festőnő tovább
halad azon az úton, amely várhatóan többféle, egymástól jól
megkülönböztethető korszakra osztható életművel gazdagítja majd a
hazai festészetet. (bánó)

A kiállítás Telkiben, a Báder-Magyar házban nyílik
2011. december 2-án (pénteken) 18 órakor.

www.csatordaydora.com

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves
Családját Herceghalomra

Zimonyi Adrienne 
decoupage-művész

"Csillagport szórnak angyalok..."
című karácsonyi kiállítására.

A kiállítás a Kulturális Egyházi
Központban

(Herceghalom, Gesztenyés út 36.)
tekinthető meg.

A kiállítás 2011. november 25-től
december 18-ig látogatható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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10 éve játsszák minden Karácsonykor Telkiben a Pajtában és
Budajenőn a templom előtt nagy sikerrel. Voltak már többször az
Országos Betlehemes Találkozón, a budai favakban és tavaly a pécsi
Dómmúzeumban is. Mindenhol szép sikert arattak. Immáron tízedik
alkalommal mutatjuk be a betlehemest szűkebb hazánkban, Telkiben
és Budajenőn.
A kilencvenes években még kevesen voltunk a faluban, ismertük
egymást. A budajenei óvodába együtt vittük a gyerekeinket,
megismertük a Budajenőn lakó szülőket is. Napi kapcsolatban voltunk.
Kitaláltunk közös programokat. (Faludisznaja, Komolyzene játékosan,
Tatros táncház, stb).
Kicsi - azóta már felnőtt korú - gyermekeinket Boross Klári tanította
be betlehemezni, mely rövid, de korosztályuknak megfelelő volt.
Mentek is házról házra és hirdették a Megváltó eljövetelét. Szenteste
délutánján pedig a Falukarácsonyon a templom előtt előadták a
betlehemes játékukat nagy sikerrel.
Sokat gondolkodtunk akkoriban, vajon egyáltalán van-e erőnk
megszervezni, - és persze vannak-e vállalkozó szereplők, akik
hajlandók szerepet betanulni, előadni,- a „felnőtt” fél órás Budajenői
székely betlehemest. 2002-ben azután a Pojják házaspárral
megbeszéltük, hogy megpróbáljuk megszervezni.
A siker már az elején mutatkozott, mert hamar híre ment a
szervezkedésnek. Én voltam az, aki ismerte a Budajenőn lakó
székelyeket. Úgy éreztem, hogy először őket kell megszólítanom. A
szerepekre megvoltak a jelöltjeim. Többé-kevésbé illettek is a
személyekre és vállalták is a betanulást.
Kezembe került az a néprajzi leírás, amit Földes László jegyzett.
Ebben részletesen le van írva minden segítség, például, hogy
milyennek „kell” lenni az egyes szereplők magasságának, korának,
stb..
Sokat segített Váradi Sándorné Joli néni, akinek édesapja (Küsmődi
Bálint) volt a ditrói székelyek népi játékainak avatott ismerője,
adatközlője. Az ötvenes években leírt betlehemes szerzőjének, Földes
Lászlónak a legnagyobb segítője.
Így lehetséges az, hogy együtt meg tudunk jeleníteni egy régi,
elveszettnek hitt népszokást. Hála Istennek mindig van egy
„összekötő” kulcsember, aki a régi korok szokásait átadja, illetve
átmenti a mai korba, a ma élő emberek örömére.
Fogadják tehát idén is nagy szeretettel karácsonyi ajándékunkat, a
székelyek egyik legszebb népi játékát, Telkiben 15 órakor és
Budajenőn 16 órakor Szenteste napján.

Maronicsné Dávid Anna

Felhívás
Jótékonysági festményárverés Telkiben!

Kedves Művészek és Művészetet Kedvelők!
A telki Pipacs Galéria, a telki Pipacsvirág Általános Iskolával
és Telki Község Önkormányzatával közösen jótékonysági
festményárverést szervez.
Felkérünk minden művészt (korra, művészeti végzettségre
való tekintet nélkül: tehát minden képzőművészt,
festőművészt, amatőr művészt 6-99 éves korig) aki kedvet
érez alkotni és az alkotását jótékonysági célra felkínálni,
hogy jelentkezzen felhívásunkra.

Témakör: Pipacs és megújulás
Minden érdeklődőtől 1 alkotást kérünk szépen
(természetesen, akinek kedve van, több alkotással is részt
vehet az aukción, de legfeljebb hárommal.)
Az alkotásokat 2012. január 4-én, 5-én és 6-án lehet
leadni a Pipacsvirág Általános Iskola portáján (Telki,
Muskátli u. 2.), Csömör Zsuzsa tanárnő nevére címezve.
Az alkotásokat kiállítás formájában 1 hónapon keresztül meg
lehet tekinteni, majd ezután lesz az aukció.

A kiállítás megnyitója 2012. január 11., 18 óra
Helyszín: Pipacsvirág Általános Iskola, Aula

A kiállítás ideje alatt 1 alkalommal tárlatvezetést tart Márton
Ildikó festőművész, a Pipacs Galéria tulajdonosnője (ennek
időpontjáról később tájékoztatjuk az érdeklődőket).

Az aukció időpontja: 2012. február 11., 23 óra,
az iskola Alapítványi báljának keretében.

Az aukció során befolyt összeget a Pipacsvirág Általános
Iskola könyvtárának és szaktantermi rendszerének
fejlesztésére fordítják a szervezők.

Kérünk minden alkotót, hogy részvételi szándékát
legkésőbb 2011. december 15-ig 

Zimonyi Adrienne részére szíveskedjen jelezni:
e-mailben: pipacsvirag.arveres2011@freemail.hu, vagy
telefonon: 06-20/591-1307

Decemberi budajenői programok
3., szombat:

Kincsek, Kacatok, Portékák Vására, karácsonyi
kiadás: Használt játékok és téli holmik vására 9-12
óra között, a Művelődési Házban. 
A helypénzt az óvoda alapítványa kapja. Információ:
papailuca@gmail.com

4., vasárnap:
Adventi gyertyagyújtás a tornateremben. Információ:
a helyi hirdetőkön

8-9., csütörtök, péntek:
Kézműves karácsonyi vásár az óvoda előtt, 15-18 óra
között. Szép díszek, karácsonyi kellékek!

Betlehemes
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Decemberi egyház-
községi programok

Roráte misék:
Budajenő - szerda reggel  7 óra
Telki - csütörtök reggel 6 óra
Karácsonyi miserend
Budajenő
December 24. szombaton 24 órakor
szentmise, (18 órakor nem lesz) 
December 25. vasárnap 11 óra
December 26. hétfő 11 óra
Telki
December 24. szombat  22 óra
December 25. vasárnap 10 óra
December 26. hétfő 10 óra
December 27. kedd
Telkiben  18.00 szentmise
Szent János napi borszentelés Budajenőn
18.30 órai kezdettel a Lantai pincében
December 31. szombat
Budajenő 18 óra hálaadás, éves
beszámolóval
Szent Mihály templom 23.30 óév
búcsúztató-újév köszöntő áhitat
2011. január 1.
Budajenő   11 óra
Telki este  7 óra

Segítsék a hóeltakarítást!
A téli nagy havazások során előfordulhat, hogy nagy mennyiségű hó lepi el Telkit. Az utak
járhatóvá tételén ilyenkor folyamatosan dolgoznak, ám sok helyen az úton parkoló
járműveikkel maguk a lakosok is akadályozzák a munkálatokat.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a hókotró nem tud bemenni az adott utcába, illetve nem
tudja megfelelően eltakarítani az úttesten levő havat, így ezek a szakaszok továbbra sem
válnak teljes mértékben járhatóvá.
Kérjük, amennyiben lehetőségük van, ne az úttesten álljanak meg járművükkel, segítsék
ezzel is a hóeltakarítást!

Ahogy egyre téliesebb az időjárás, úgy válik egyre veszélyesebbé a közlekedés az
erdőben. A csúszós, lefagyott útszakaszokon nagyon fontos az óvatosság! Ilyen
körülmények között csak nagyon lassan szabad hajtanunk autónkkal, különben könnyen
kisodródhatunk, balesetet okozhatunk!

Januárban újra madárgyűrűzés!
2012. január 21-én, szombaton 10 órától a
KoKuKK Egyesület és a Telki Óvoda
szervezésében madárgyűrűzési bemutatót
tart Kocsis Zsuzsa, a Magyar Madártani
Egyesület munkatársa. A helyszín az erdő
Budajenő és Telki határán lévő bejárata,
ahol a tanösvény nyitótáblája és a
pihenőpadok állnak. (Az oda vezető földút
a Rozmaring utcáról nyílik, és zöld
négyzet, ill. zöld makk turistajelzés is
jelöli.)
Addig is érdekes részletek olvashatók a
madárgyűrűzés értelméről és technikáiról,
a hazai madárgyűrűzés zivataros történe-
téről az MME honlapján: www.mme.hu, a
Természetvédelem menüpont Madárgyű-
rűzési Központ alpontjában. Ugyanitt
nagyon jó videofelvételek is találhatóak
egzotikus fajok egzotikus helyszíneken
történő gyűrűzéséről.
A madárgyűrűzés komolyabb eső, havazás
vagy viharos szél esetén elmarad. (Kétség
esetén érdeklődni aznap reggel a 372-114-
es telefonszámon lehet.) A program
ingyenes.

KoKuKK Egyesület
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Telki Önkormányzatának részvételével és
Budakeszi, Budajenő, Páty, Perbál Önkor-
mányzatainak támogatásával a vízilabda
utánpótlás nevelés új bázisa jöhet létre
Telkiben, mely egyben közel 1000 gyerek
úszásoktatását teszi lehetővé.
2011. július 1-től a gazdasági társaságok
társasági adójuk 70%-át látvány csapat-
sportok támogatására fordíthatják. Arra
kérjük a támogatókat, hogy ezt a lehe-
tőséget kihasználva a Telki uszoda
megépítését támogassák.

Mert egyszerűen megéri
A pozitív adóalappal rendelkező, nem
többségi állami tulajdonban lévő vállalatok
a támogatást a társasági adó alapjában
költségként elszámolhatják, így a csökkenő
adófizetési kötelezettség miatt 10-19%-os
megtérülést realizálhatnak.
A támogatás egyben az adóból is
levonható, adókedvezményként is érvé-
nyesíthető, ami további 100%-os meg-
térülést jelent.
Az így realizálható legfeljebb 119%-os
megtérülés a valóságban még magasabb is
lehet, ha a finanszírozási idő 1 évnél
rövidebb, továbbá csökken a következő
évben fizetendő adóelőleg összege is.
Valójában tehát egy olyan állami
támogatásról van szó, ahol a vállalat dönt a
támogatandó személyéről, és még üzleti
hasznot is jelent ez számára.

Adókedvezmény számszaki levezetése
(10%-os társasági adókulcsot

feltételezve)
Támogat Nem támogat

Üzemi eredmény 2000 2000
Sporttámogatás 100 0
Társasági adóalap 1900 2000
10% társasági adó 190 200
Adókedvezmény 100 0
Adófizetési köt. 90 200
Adózás utáni eredm. 1810 1800
Megtakarítás 10 0
Következő évi adóelőleg 90 200

Megéri az úszást és a
gyereksportot támogatni

Támogatói szempontból nem is szorul
különösebb magyarázatra, hogy miért éri
meg
-  a legsikeresebb csapatsportot támogatni
-  az úszást, mint a legegészségesebb

sportot támogatni
- egy beruházást támogatni, ahol a

támogatási összegek tárgyiasult formát
öntenek, maradandót alkotnak.

Pénzügyi szempontból a támogatónak
nincs kockázata. A Nemzeti Sport Intézet,
illetve a Vízilabda Szövetség korábban
minősítette a projektet és a kiadott
támogatási igazolásuk lényege éppen az,
hogy a megvalósulás kockázatát a
beruházóra telepíti teljes egészében.
A támogató számára az egyedüli
kockázatot az jelentheti, ha egy meg nem
valósuló, esetleg rossz hírű ügyhöz,
beruházáshoz adja a nevét. Biztosítékul az
alábbiakat említjük:
–  a beruházást öt önkormányzat

támogatja
– Telki Önkormányzata egy telket

biztosít a beruházás megvalósításához
– A beruházást egy közhasznú alapítvány

bonyolítja, melynek kuratóriumában az
50 millió forint feletti támogatóknak
helyet biztosítunk.

– Biztosítjuk a beruházás teljes
átláthatóságát a támogató által kívánt
formában.

Uszodafejlesztési koncepció
Amihez a támogatást kérjük:
1. Hamarosan létrejön egy közhasznú
alapítvány, mely a támogatások igénybe
vevője és a beruházás megvalósítója. Ezzel
párhuzamosan megalakul  a Telki SE
vízilabda szakosztálya.
2. Az uszoda terve, projektelemenként:
- Beltéri tanmedence (20m x 10m)
- Kültéri szabványos úszómedence

(33,3m x 25m)
- Hőlégtartásos sátorfedés
- Kiszolgáló létesítmények

- Központi épület
- Előtér, recepció
- Öltözők
- Elsősegélynyújtó helyiség, iroda, büfé
- Parkoló

3. Beruházási költségek, nettó tételekben:
- Előkészítés: 30.000.- Ft
- Beltéri elemek: 220.000.000.- Ft
- Kültéri elemek: 140.000.000.- Ft
- Műszaki ellenőrzés: 5.000.000.- Ft

Összesen: 395.000.000.- Ft

Bővebb tájékoztató anyag áll rendelkezésre
- az adózás kérdésköréről
- a projekt kivitelezési költségeiről és a

működtetés költségeiről.

Takács Zoltán

Uszoda a Zsámbéki-medencében – úszásoktatás és
vízilabda utánpótlás nevelés Telkiben
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Sem a diákok, sem a tanárok nem
unatkoztak az elmúlt négy hétben.
Még az őszi szünet előtt került
megrendezésre a Bolyai Matematika
Csapatverseny, melynek egyik
helyszíne az iskolánk volt. Diákjaink a
megyei összesítésben kiválóan
szerepeltek.
A 7. osztály II. helyezést ért el. A
csapat tagjai: Pásztor Csenge, Pásztor
Bence, Hajdu Frida, Hollós Dániel.
Felkészítő pedagógus: Pusztainé Virág
Anna
8. osztály VI. helyezéssel zárta a
versenyt. A csapat tagjai: Török Luca,
Schmaus Dóra, Király Kata, Heiler
Ivett.
Felkészítő pedagógus: Soltész -
Molnár Edit.

A szünet után egy héten keresztül
gyűjtöttük a papírt. A gyűjtés
eredményeképpen soha nem látott
mennyiség gyűlt össze. A hulladék
nem fért bele egy konténerbe, így a
szállító cégnek még egyet kellett
küldenie. 
Az október hónapot, a Halloween
keretei között, angol témanappal
zártuk, melynek iskolánk minden
diákja aktív részese volt. A vidám,
tartalmas nap szervezését Ziger Erika
tanárnőnek és Tóth Attila tanár úrnak
köszönhetjük. A sok-sok sütemény a
lelkes szülők hozzáállását dicséri.
Szintén köszönet illeti az Európai
Nyelvek Stúdióját, akiktől a
versenyben részt vevő, és ott legjobb
teljesítményt nyújtó diákok vehették
át a megérdemelt jutalmakat.

Danóczy Blanka 6.b osztályos tanuló
így számol be a nap eseményeiről:
„Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
napon boszorkányok, zombik és
szellemek lepték el iskolánkat. Az első
három rövidített órát még nagy
nehezen csak kibírtuk, és ezután jött
csak az őrület!
Évfolyamokon belül osztályonkénti
verseny kezdődött, melynél kártyákat
kellett gyűjteni angol nyelvű, illetve

sportos állomásokon. A nyertes
osztályok tortát kaptak elisme-
résképpen.
Az alsó tagozatosok versenyen
mutatták be jelmezeiket, amit tanárok
és diákok egyaránt értékeltek. A
műsort új angol anyanyelvi tanárunk
Ade bácsi vezette. Az alsósok számára
itt befejeződött a Halloween, de a
felsősöknek még csak akkor kezdődött
el igazán a buli! 
A gyerekek csoportokba állva faragtak
töklámpást és készítették el papírból
az osztály szellemét.
Attila bácsi jóvoltából (régi
tanítványai közreműködésével) fan-
tasztikus break tánc-show részesei
lehettünk! Óriási figyelemmel kísérték
a nézők a szaltózó és fejen forgó
táncosokat! 
Mégis úgy gondoljuk, a legnagyobb
érdeklődést a tanárok kifestése,
rémséggé tétele okozta. Lelkesen
fotóztuk a kifestett tanáraink új arcát!
Láthattuk Miklós bácsit rózsaszín
parókában, kisminkelve, és Attila
bácsit bámulatos, retro frizurájával.
Erzsi nénit a 8. osztályosok szinte a
felismerhetetlenségig maszkírozták.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
DÖK-nek (Diákönkormányzat) és a
segítő tanároknak ezt a fantasztikus
napot! ”

November 11-én, immár hagyo-
mányosan, Márton napi vigasság volt
az iskolában. A programok fő
szervezője Pápay Krisztina napközis
tanító néni volt. Ez alkalommal is
nagy-nagy köszönettel tartozunk az
iskola Szülői Munkaközösségének,
nagy mértékben hozzájárultak a
program sikerességéhez.

Leveleki Kinga tanító néni így ír a
történtekről:
„Községünkben évek óta ünnepeljük
november 11-ét, Márton napját. Idén
ez különösen is nevezetes nap volt,
hiszen már a dátum is tele volt 11-sel.
A 11 óra 11 percet több osztály meg is
ünnepelte, de csak délután érkeztek el
az igazi események.

A programot Gábor atya nyitotta,
akitől sok érdekességet megtudtunk
Szent Márton püspök életéről, tetteiről
és a szokáshoz kapcsolódó hagyo-
mányokról. Ezt követően a gyerekek
párokban, csoportokban indultak
útnak iskola szerte, hogy még nagyobb
betekintést kapjanak a népi szo-
kásokba, hogy hogyan lehet libát
készíteni papírból, rizsből és kölesből,
hogy összemérhessék ügyességüket az
aulában vagy társasozzanak, kirakó-
sozzanak egyet, majd igazi liba-
(zsíros)lakomán vegyenek részt.
A nap fénypontjára valódi fényekkel
indultak a résztvevők: Az osztályok és
a gyerekek szülei sajátkészítéső
lámpásokkal vágtak neki a Pajta felé
vezető útnak. A hangulatos séta után
ismét részük lehetett egy kiadós
lakomában: minden osztályt meg-
terített, süteményektől roskadozó
asztal várt a Szülői Munkaközösség
jóvoltából – nagyon hálásak vagyunk
mindezekért.
Minden szervezőnek és résztvevőnek
köszönjük az estét! Tartsuk meg jó
szokásainkat! Jövőre találkozzunk
újra!”

A Márton napi mókával egy időben
zajlott a Bolyai Magyar Csapat-
verseny, ahol diákjaink a matema-
tikához hasonlóan igen szép ered-
ményeket értek el (a végleges ered-
ményt a lapzárta idején tudjuk csak
meg, sajnos).
Az elmúlt időszakban nagyon sok
mindent kapott az iskola a kedves
Szülőktől. A már említetteken kívül
köszönettel tartozunk a sok-sok
magyar és angol nyelvű könyvért…
a könyvespolcért Dr. Sütő Adriennek
és Szujó Zoltánnak,
a csodás tortákért az Andrész
cukrászdának,
a Padfirka c. iskolaújságunk 400
példányban történt kinyomtatásáért
Rózsa Józsefnek,
a Bonbon Matiné koncertjéért a
Magyar Rádióban Balogh Sándornak.

Sarlós Erzsébet igazgató

ISKOLAI HÍREK
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Iskolánk néhány diákja, peda-
gógusa, a gyerekek szülei, sőt, a
Telki község Polgármestere is részt
vett az V. Aquaprofit - Polgár
Sakknapon.
Deltai Károly közte volt annak a 18
polgármesternek, akikkel szimul-
tánt játszottak a világklasszis
Polgár lányok: Judit, Zsuzsanna és
Zsófia.
Diákjaink közül Bedő Gergő és
Kálmán Péter (3.a osztály)
vehettek részt az elő sakk
bemutatón, ahol Gergőnek a
világos, Péternek a sötét bástya
szerep jutott. A 4.b osztályos
Haynes Marcus pedig Polgár
Zsuzsannával játszott szimultánt.
A nap egyéb érdekességei közül
említésre méltó, hogy Garri
Kaszparov nagymester online
bejelentkezett, és köszöntötte a
Polgár nővéreket.
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
számára óriási megtiszteltetés volt,
hogy a sajtótájékoztatón az iskola
igazgatójának Polgár Judit
személyesen adta át legutóbb
megjelent könyvének a Sakk-
játszótér II.-nek 10 tisztelet-
példányát. A könyvekben található
izgalmas, szellemes sakkfelad-
ványokon hamarosan törhetik
fejüket diákjaink Pregitzer Gyuri
bácsi sakkóráin.
Polgár Judit elmondta, hogy
Kaszparovval együtt szeretnék
elérni, hogy az EU tagállamokban
órarendi keretek között tanulhassák
a gyerekek a sakkot. A mi iskolánk
ebben élen jár. Büszkék vagyunk
rá!

Sarlós Erzsébet 
igazgató

ISKOLAI
SAKK
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Népes ünneplő közönséggel, verőfényes őszi délelőttön került
sor az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény átadására. Pedig az előző
napokban nem volt valami jó idő, éppen Vásár-nap is volt,
meg, őszintén szólva, az ünnepélyes átadások sem tartoznak a
legnépszerűbb programok közé. Ehhez képest a
természetvédelmi terület határát jelző sorompónál egész
kocsisor parkolt, és kevéssel 10 előtt már sorra érkeztek a
vendégek: falubeli családok sok gyerekkel, a
megvalósításban részt vevő szervezetek képviselői, a
budajenői önkormányzat és több helyi és regionális civil
szervezet képviselői. Nem győztük üdvözölni a sok kedves
ismerőst, megköszönni a megtisztelő érdeklődést.
Az ünnepséget Deltai Károly, Telki polgármestere nyitotta
meg. A telki önkormányzat ugyanis – az anyagi hozzájárulás
mellett – vállalta, hogy tulajdonosa és fenntartója lesz az Öreg
Tölgy Erdei Tanösvénynek, ami alapvető feltétele volt a
megvalósításnak. Ráadásul a polgármester maga is
természetjáró ember, régi kedvtelése a természetfotózás, sőt
most az is kiderült, hogy korábban maga is dolgozott

tanösvények tartalmának össze-
állításán. Ezután Vass Imréné, a
Telki Óvoda óvónője röviden
bemutatta azt a két évi
munkát, amelynek
eredményeként meg-
valósult az Öreg Tölgy
Erdei Tanösvény első
üteme. Felsorolta és
megköszönte a sokféle
segítséget és támo-
gatást, amit a szerve-
zők e munkához menet
közben kaptak. A saját
szerepéről természe-
tesen nem beszélt, pe-
dig erre feltétlenül ki
kell térni. Vass Imréné,
Kati óvónéni volt a
kezdeményezője an-
nak, hogy belevágjunk
a Telki Óvodában ré-
gen megálmodott tan-
ösvény megvalósításába. Amikor pedig szövetségeseket talált
a KoKuKK Egyesületben, ő volt a projekt fáradhatatlan
főnöke és dolgos közlegénye, az ágas-bogas engedélyeztetési
eljárástól kezdve egészen az utolsó jelzések felfestéséig.
Végül a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület tiszteletbeli
elnöke, Vermes László mondta el rövid köszöntőjét. 
A beszédek után kezdetét vette a tanösvény bejárása. Ebben
Halász Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa, a
Budai Tájvédelmi Körzet vezetője volt a segítségünkre, aki
lendületes, színes előadásával a felnőtteket és a gyerekeket is
meghódította. A sok vicces meg komolyabb történet arról
szólt, hogy a házaink mögötti erdő nem egyszerűen sok fa

Elkészült az Öreg Tölgy Erdei
Tanösvény
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meg bokor, sétára és biciklizésre alkalmas ösvényekkel
tagolva, hanem varázslatos univerzum, milliónyi kisebb-
nagyobb lakóval és szövevényes alkotmánnyal. Az állomások
közt pedig hangos szaladgálás folyt, baráti tereferék és
szakmai eszmecserék zajlottak, hiszen több komoly
szakember is a vendégünk volt. 
A szervezők egymás közt elégedetten megállapították, hogy
az óvoda kertjében még riasztóan ormótlan rönk-szerkezetek
az erdőben arányossá váltak, hogy milyen jól mutat ez a
vöröses lazúrfesték, és hogy milyen szépek lettek a sok
gonddal megkomponált táblák. 

Az erdészeti munkálatok nem a tanösvény
miatt kezdődtek!

Aztán bosszankodva felfedeztek pár, eddig alattomosan
meglapuló vesszőhibát. És sok helyen elkomorodva nézték a
néhány hete még intim erdei ösvényeket, amelyeket most
durva erdészeti gépek túrtak szélesre. Természetesen nem a
tanösvény kedvéért.

A falu fölötti erdő, amely most kb. 90 éves, az erdőgazdaság
tervei szerint végvágásra kerül. A tanösvényre való tekintettel
a budakeszi erdészet, – amely a végrehajtója a magasabb
szinten meghozott döntésnek, – viszonylag méltányosan
járhat el. Kész meghagyni a fák egy részét, elsősorban a
tanösvény útvonala körül. Ez azonban, – ezt mindenki tudja,–
nem az a varázslatos univerzum, amelyet röviden csak
erdőnek nevezünk. Híreink szerint az önkormányzat
tárgyalásokat folytat az erdőgazdasággal a folyamat lassítása
érdekében, és a KoKuKK Egyesület is felvette a kapcsolatot
az erdészettel. Reméljük, sikerrel járunk. 

a szervezők nevében: Bellon Erika, KoKuKK Egyesület

Az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény létrehozását
támogatták: 
Telki Község Önkormányzata, Óvoda-Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészete, Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület, Bíró Sándor (DINPI), Halász
Antal (DINPI), Kocsis Zsuzsa (MME), Tóth Eszter és Hajdu
Martin, Hambuch Bt, és még nagyon sok telki önkéntes, akik
a kivitelezés munkáiban vettek részt. Köszönjük!

Tanösvény-vezető füzet:
A tanösvény információs tábláinak rövidebb szövege mellett
részletes, fotókkal illusztrált tanösvény-vezető füzetet is
készítettünk. A füzet jelenleg elektronikus formában elérhető
Telki község honlapján, ahol a hírek közt, a 2011. nov. 10-i hír
mellékleteként lehet megtalálni. Innen letölthető, esetleg
kinyomtatható. 

Sajtóvisszhang:
Az eseményről több helyen is megjelent tudósítás, többek
közt a greenfo.hu vagy a budakornyekiiranytu.hu hírpor-
tálokon, vagy a Pilisi Parkerdő honlapján. A Kossuth Rádió
Oxigén című műsorában pedig riport hangzott el a
megnyitóról, amely meghallgatható a kokukk.hu honlapon, a
vonatkozó hírben.

A szép októberi hétvégén nagy esemény volt nálunk. Már tízedik alkalommal
csömöszöltük a káposztát közösen.
Még ha sok is vele a vesződés, a jó benne az, hogy jó a hangulat. A
káposztasavanyítás gyorsan kész van, de még szívesen maradnánk egy kis
együttlétre. Volt olyan, hogy szerveztünk zenét utána, de még ennél is jobb, ha
tudunk rá együtt mozogni, táncolni. Így jött az ötlet, hogy népzenét hallgatva
tanítsanak nekünk lépéseket. Az már az én régebbi tapasztalatomból indult, hogy
erre az egyik legjobb zene a délszláv, mert közösen egy körben táncolva lehet
könnyen mozogni. Volt pécsiként olyan élményben volt részem, amelyet meg
szerettem volna osztani másokkal is. Ez pedig a horvát, a szerb és a macedón
népzene tüzessége, szépsége. Akkor a leghatásosabb, ha élő zenét szervezünk,
mert ott a kevésbé lelkes és önbizalomhiányos emberkék is szívesen
próbálkoznak. Így történt ebben az évben is – tavaly rendeztük az elsőt – és
mindenki kifejezetten élvezte a táncokat és a zenét.
Köszönjük a pécsi Vizin zenekarnak és Vélin Veszna tánctanítónak a szép estét.
Köszönjük a Telki Önkormányzat, Kokukk, Szigeti Antal, Keserű György, Réthy
Imre, Finkbeiner Judit, Lóki Éva, Gecse Zsuzsa, Kertész Viktor, Kostka Ágnes
támogatását.
Szeretnénk jövőre is megszervezni, és már most mondom, nem érdemes
kihagyni, mert évenként csak egyszer, októberben, a Falukáposztája estéjén lesz
délszláv táncház.

Maronicsné Dávid Anna

VIZIN TÁNCHÁZ

                    



Visszér problémát jelezhet a fáradékony, nehéz láb
A visszerességre való hajlam elsősorban öröklött probléma. Egyfajta kötőszöveti gyengeséget jelent, amely a gyengébb
érfalak kitágulásához vezet a vértömeg belső nyomásának hatására. Kialakulásához nagyban hozzájárul a túlsúly, az
álló munka, a sportszegény életmód, a szülés vagy éppen a túl sok
ülés is.
A vénák kóros elváltozása nemcsak esztétikai, hanem anatómiai
rendellenességet is jelezhet. A nagyobb vénák visszeressége
fokozatosan alakul ki, előbb csak egy helyen, majd sokaknál végig
a lábon, ilyenkor a bőr alatti felszínes véna egyre jobban
kidudorodik. A betegséget előbb fájdalom, nehézláb-érzés, később
ödéma, keringési zavar, a bőr elszíneződése kísérheti, végül pedig
fekélyek keseríthetik meg a beteg életét. A betegség nemcsak az
idősebb korosztályt érinti, hanem elsősorban a számítógép előtt
üldögélő életforma miatt a fiatalokat is, mert ilyen munka mellett a
véna - keringési akadályt képezve – hosszabb időre megtörik. A
rizikófaktorok közé tartozik az erre hajlamosoknál a terhesség is: a
baba feje belesimul a kismedencébe, összenyomja a vénákat,
nehezítve a véráramlást, így nő a nyomás az alsó végtagokban. 
Amikor a hagyományos kezelés – a gyógyszerek, krémek, fásli,
fogyás, életmódváltás – nem elég hatékony, és romlik a visszerek
állapota, sebészi beavatkozásra van szükség. A kitágult vénát el kell
távolítani, mivel a funkciója már károsodott, a vénás rendszer pedig
képes kompenzálni a hiányát és átvenni a beteg ér szerepét. Egy-egy
ilyen beavatkozás előtt nagyon alapos vénatérkép készül, mely
során fizikális és eszközös vizsgálattal mérik a visszeres
véráramlást, az ér átmérőjét és a billentyűelégtelenségek jeleit, ami
a vénás betegség kialakulásához vezet. 
A műtéti megoldás ma már többféle technológiával lehetséges. A hagyományos, "kitépéses" műtét után az ér helyén
vérömlenyek alakulhatnak ki, amit ödéma és fájdalom kísér: ezek mind lassítják a beteg visszatérését a hétköznapi
életbe. A lézeres műtét során az orvos gyakorlatilag elégeti a beteg ereket, így ez a beavatkozás csökkenti a
hagyományos műtétek kellemetlen következményeit: lényegesen kisebb vérzéssel jár, viszont fájdalmas, és a magas
hőfok miatt a környező szövetek is
roncsolódhatnak.
A legújabb műtéti technológia egy
új, rádiófrekvenciás készüléknek
köszönhető, ami lehetővé teszi a
kóros vénaszakasz kíméletesebb
módon, alacsonyabb hőfokon tör-
ténő eltávolítását. Az alacsonyabb
hőmérséklet kisebb fájdalommal és
roncsolással jár, a beteg már a műtét
napján hazatérhet, a beavatkozást
követő fájdalom elenyésző, véröm-
leny kialakulására és elfertőződésre
pedig gyakorlatilag minimális az
esély. A beavatkozás szinte észre-
vehetetlen, nincs szükség utóke-
zelésre. További nem elhanya-
golható előnye az eljárásnak, hogy
csak egy esztétikus, rugalmas ha-
risnyát kell hordani, azt is csak
néhány napig.
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Urológiai magánrendelés 
Telki központjában a főút mellett.

Cím: Telki, Kórház fasor 24, első emelet  Szolgáltatóház
Rendelési idő:

Kedd és Csütörtök 16.00-tól 18.00 óráig

Bejelentkezés: 06-30-911-3550

urologia@urologiamindenkinek.hu
www.urologiamindenkinek.hu

A tevékenységünkkel kapcsolatos
részletes információt a honlapunkon

találják meg.

Szerkesztőket, írókat
keresünk!

Ha úgy érzi, szeret írni és szeretne
alakítani az újság és a honlap tartalmán,
ne habozzon, jelentkezzen nálunk.
A Telki Naplónál és a megújuló telki.hu-
nál mindenkit szívesen látunk, aki
tevékenyen részt venne az újság és a
honlap színesítésében, szerkesztésében.
Legyen Ön is írónk, szerkesztőnk,
jelentkezzen nálunk!

06-70/ 530-5644
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com

Rádiófrekvenciás visszér műtét
ára a Telki Kórházban:
Egy lábon 250.000,- Ft
Mindkét lábon 400.000,- Ft

Dr. Szabó József, Telki Kórház Sebészet vezető főorvos
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT

MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut, tüdőtágulás kivizsgálása,
és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció mérés.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00

Bejelentkezés: 06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.

2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 1.

H I R D E T É S E K ,  G Ó L Y A H Í R

Lapzár tánk ig  szü le tet t :

Csizmadia Ferenc és Sónyi Edit
gyermeke: Csizmadia Viola Éva
Kiss Péter és Kissné Horvát Judit
gyermeke Kiss Kornél

Gratulálunk!

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

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 :

T e l k i  K ö z s é g  p o l g á r m e s t e r e
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: 

december 5.
Elérhetőségeink
változatlanok: 

telkinaplo@telki.hu
telkinaplo@gmail.com 

(a nagy tárhelyet
igénylő fotók, fájlok

számára)

A GENERALI Biztosító Zrt. 2011. október 24-én
megnyitotta új képviseleti irodáját Telkiben, a

Muskátli utca 1/B szám alatti üzletházban.

Az iroda a biztosítási szolgáltatás minden területére
vonatkozó kínálatával várja meglévő, és leendő

ügyfeleit.
N y i t v a t a r t á s :

H é t k ö z n a p  1 0 - 1 7 ,  
S z o m b a t o n  1 0 - 1 4

T e l e f o n :  0 6 ( 2 6 )  9 5 0 - 3 7 7 ,  
T e l / F a x :  0 6 ( 2 6 )  9 5 0 - 3 8 1

E m a i l  c í m :  m i k o r b t @ t - e m a i l . h u

MEGNYÍLT DR. BÁNFI MARIANNA
FOGSZAKORVOS MAGÁNRENDELŐJE!

Teljeskörű fogászati ellátás
Fogkőeltávolítás

Esztétikus tömések
Fogékszer, Fogpótlások

Röntgen
„Korrekt ellátás, mérsékelt

árakon”
Előzetes bejelentkezés (rugalmas időpontválasztással):

+ 3 6 - 7 0 /  5 1 7 - 1 8 1 3
Cím: Telki, Kórház fasor 24., Szolgáltató ház I. emelet

Minden hónap első szombatján ingyenes állapotfelmérés!
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