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Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetôn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.

Beszélget a kályhánál a család, 
a téli alkony nesztelen leszállott. 
Mint áldozásra készülô leányok, 
csipkés ruhába állanak a fák. 

A hazatérô félve, csöndesen lép, 
retteg zavarni az út szûzi csendjét, 
az ébredô nesz álmos, elhaló.

S az ónszin égbôl, a halk éjszakában 
táncolva, zengve és zenélve lágyan, 
fehér rózsákként hull alá a hó.

Kodolányi János irodalmi
pályázat

Az elôzô esztendô nagyberuházásai (szennyvíztisztító, öreghegyi
közmûvesítés) után minden jel szerint hamarosan sor kerül a tornacsarnok
megépítésére is. Legalábbis erre utalnak az elmúlt hónapok eseményei… 

Építményadóról szóló rendelet

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Tornacsarnok Telkiben – 

az idén elkészül?

A KOKUKK Egyesület a Telki lakosok körében 2005-ben is meghirdette
irodalmi pályázatát. Nevezni idén is életkor szerint, több kategóriában
lehet.

A Fôút túloldalán
A Muskátli utca vonala és Budajenô közötti területen, a „Fôút túloldalán”
ma még csak szórványosan áll néhány ház, pedig ez a rész 1998 óta építési
övezet. Írásunkban ennek okait kerestük.

Bôvebben a 7. oldalon

Telki Eseménynaptár!
Az Oktatási- és Kulturális Bizottság által összeállított közösségi
események idei programtervét táblázatos formában, a lap hátsó oldalán
tettük közzé.

A rendelet teljes szövege a 3.oldalon
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H I V A T A L I  H Í R E K

Beszámoló a képviselôtestület ülésérôl
A képviselô testület a december 22-
i ülésén az alábbi kérdésekben ho-
zott határozatot:

1. A testület 19/2004(12.23.) számú kép-
viselô testületi rendeletével módosította
a telekadóról szóló helyi rendeletét.
A módosítás értelmében a telekadó
mértéke 2005.január 1-tôl 50 Ft/m2-rôl
60 Ft/m2-re emelkedett

2. 20/2004(12.23.) számú rendeletével
módosította Iparûzési adóról szóló he-
lyi rendeletét.

A módosítás értelmében az iparûzési adó
mértéke 1,2%-ról 1,4%-ra emelkedett.

3. 21/2004(12.27.) számú rendeletével
a testület megalkotta az építményadó-
ról szóló rendeletet (a rendelet teljes
szövegét lásd a 3. oldalon! – a szerk.).

4. A testület a 144/2004 számú határo-
zatával döntött arról, hogy a 2005. ja-
nuár 1 –tôl munkába álló új védônô
részére (Kovács Katalin) az önkor-
mányzati bérlakás egyik lakását  fél
év idôtartamra bérbeadja.

5. 145/2004 számú határozatával dön-
tött a testület arról, hogy az ÉTV Kft-
vel további egy éves idôtartamra meg-
hosszabbítja a vízszolgáltatásra vonat-
kozó üzemeltetôi szerzôdését.

6. 143/2004 számú határozatával dön-
tött a képviselô-testület arról, hogy
Biatorbágy Önkormányzatát felhatal-
mazza az ivóvíz díj kompenzáció le-
igényléséhez szükséges támogatási
igény benyújtására.

Az elôzô esztendô nagyberuházásai
(szennyvíztisztító, öreghegyi köz-
mûvesítés) után minden jel szerint
hamarosan sor kerül a tornacsar-
nok megépítésére is. 

Erre utalnak az elmúlt hónapok esemé-
nyei: a képviselôtestület decemberi ülé-
sén elfogadta a tornacsarnok koncepció-
tervét, amit január 6-i ülésén a Tervta-
nács is véleményezett, a beruházás
összege pedig az idei év költségvetés
tervezetében beállításra került. Aláírásra
került továbbá a módosított tervezési
szerzôdés; az engedélyezési tervnek
még január hónapban el kell készülnie.
A terveket a korábban lebonyolított pá-
lyáztatás nyertese, a meglévô iskolaépü-
let is tervezô Varga Tamás készíti. (Lap-
zártánkkal egy idôben kaptuk a hírt, mi-
szerint január 21-én Varga Tamás a kész
terveket a hivatalban leadta.) Az építési
engedélyt a biatorbágyi építéshatóság
adja majd ki, ezután kerülhet sor a kivi-
telezôi közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sára.

Érdeklôdésünkre Varga Mihály polgár-
mester elmondta, hogy a teljes eljárást a
tanév végéig le kívánják zárni annak ér-
dekében, hogy a munkálatok a nyári
szünettel elkezdôdhessenek. A tervek
szerint a tornacsarnok szerkezeti mun-
káira és az iskolabôvítésre még a nyá-
ron, a belsô munkálatokra pedig a szep-
temberi tanévkezdéstôl az év végéig tar-
tó idôszak alatt fog sor kerülni.  

A tervezési program során az alábbi
szempontokat vették figyelembe: 

A labdajátékok közül a legnagyobb – a
szabályok szerint 22 x 44 méter – hely-
igénye a kézilabdának van, ezért a tor-
nacsarnok alapterületét ez határozza
majd meg. A terem három részre lesz
osztható, így testnevelés foglalkozást
egyszerre három osztály is tarthat majd
benne. A vizesblokk, a közlekedô, a
szertár, a tornatanári, a bírói szoba és a
nemenkénti 2-2 öltözô az Oktatási Mi-
nisztérium rendeletében meghatározott
oktatási létesítmények építési elôírásai
szerint kerül megtervezésre. A csarnok
egy 200 fôs lelátót is magában foglal
majd, így a létesítmény alkalmas lesz re-
gionális sportversenyek, vagy egyéb kö-
zösségi események befogadására is.

A tornacsarnok építésével egy idôben az
iskola bôvítésére is sor kerül. Erre azért
van szükség, mert az iskola tervezésénél
nem számoltak a telki gyermeklétszám
ilyen mértékû növekedésére; az óvoda
jelenlegi telitettsége és az Oktatási és
Kulturális Bizottság által megrendelt
demográfiai vizsgálatok eredményei
alapján biztosra vehetô, hogy néhány
éven belül ki fogjuk nôni az iskolát. A
program így a tornacsarnok megépítése
mellett a felsô tagozatosok számára há-
rom, egyenként minimum 62 négyzet-
méteres szaktanterem építését (a mosta-
ni tantermek 52 négyzetméteresek), és a
tanári szoba bôvítését is tartalmazza. 

Füzesi Attila

Tornacsarnok Telkiben  
- az idén elkészül?
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R E N D E L E T

Az 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (a további-
akban Ötv.) 16.§.  az 1990.évi C. törvény a helyi adókról (a továb-
biakban: Htv.) 1.§., 2.§., 5.§., 6.§., 15.§., és a  16.§- ban kapott fel-
hatalmazás alapján, Telki község Önkormányzatának képviselô-
testülete az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§.

(1) Az 1990.évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a képviselô-testület Telki község közigaz-
gatási területén építményadót vezet be.

Az adó alanya
2.§.

(1) Az adó alanya az, aki a naptári év elsô napján az építmény tu-
lajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt
az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékû jog
terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóha-
tósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben
foglaltaktól el lehet térni.

(3) Társasház,- garázs és üdülô esetén a tulajdonosok önálló
adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó
alanya az említett közösség.

Adókötelezettség
3.§. 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az
építmény rendeltetésszerû használatához szükséges – az épü-
letnek minôsülô építmény esetén annak hasznos alapterületé-
vel, épületnek nem minôsülô építmény esetén az általa lefe-
dett földrészlettel egyezô nagyságú – földrészlet.

(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére
kiterjed, annak rendeltetésétôl, illetôleg hasznosításától
függetlenül.

Az adó alapja
4.§.

(1) Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben szá-
mított hasznos alapterülete:

Az adó mértéke
5.§.

(1) Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén:

- 900.- Ft/m2/év

- Azon építmények esetén (üzlet, mûhely, iroda stb.) mely-
ben gazdasági tevékenységet folytatnak : 50.- Ft/m2/év

Mentesség, kedvezmény
6.§.

(1) Mentes az adó alól :

- az 1990. évi C. törvény 13.§. pontjában foglalt építmény

(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a bevezetés évében az általa
lakott Telki Önkormányzat illetékességi területén található
ingatlanába február 28-ig állandó bejelentett lakhellyel ren-
delkezik és azt az adóévben fenn is tartja  99 %-os kedvez-
ményben részesül. 

(3) Ha a számított adó a 2.000.- Ft-ot nem éri el, azt megfizet-
ni nem kell.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és
megszûnése

7.§.
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetôleg fennmara-

dásai engedély kiadását követô év elsô napján keletkezik.
Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett
építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használat-
bavételt követô év elsô napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintô változását a következô év elsô
napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszûnik az építmény megszûnése
évének utolsó napján.

Az építménynek az év elsô felében történô megszûnése esetén
a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszûnik.

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettsé-
get nem érinti.

Adóbefizetés
8.§.

(1) Az építményadó megállapításához az adóalany bevallási kö-
telezettségének 2005. február 28-ig tartozik eleget tenni.

(2) A tárgyévi adót félévente két egyenlô részletben március
15-ig illetve szeptember 1-ig kell megfizetni.

(3) Az építményadó 2005. évi elsô félévi részlete 2005. április
15-ig fizethetô meg pótlékmentesen.

Záró rendelkezések
9.§.

(1) Jelen rendelete 2005. február 28-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésrôl a jegyzô gondoskodik.

Telki, 2004. december 22.

Varga Mihály Lack Mónika
polgármester jegyzô

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2004. december 27-én

Telki Község Önkormányzatának  21 / 2004 ( 12.27. )
számú rendelete az építményadóról
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Az Öreghegy közmûveinek átadása
után utolsó stádiumba került az úgyne-
vezett 069-es terület közmûvesítése is.
A két projekt közötti alapvetô különb-
ség, hogy míg az elôbbi az Önkor-
mányzat beruházásában, a 069-es te-
rület közmûvesítése a telektulajdono-
sok költségén valósul meg. 

A 069-es szám a Fôút „túloldalán”, a
Muskátli utcával szemben nyíló Nap-
sugár utca és Budajenô között húzódó,
ma még szórványosan beépített terüle-
tet jelöli. Ez a rész csak látszólag
pusztaság; a valóságban 155 telek és
ugyanennyi házhely bújik meg itt. Bár
a területet még 1998-ban az akkori fa-
luvezetés a falu belterületeihez csatol-

ta, a közmûvek kiépítésének terhét a
telektulajdonosokra hárította. Ez a fô
oka annak, hogy az azóta eltelt hét év
alatt csak kevesen kezdtek el építkez-
ni itt. Ugyan a tulajdonosok által létre-
hozott Telki Beruházó Víziközmû Tár-
sulat a jelenlegi csatorna beruházást
megelôzôen a villany és víz közmûve-
ket is kiépíttette, a teljes közmûvesítés
még messze van, hiszen az út, a csapa-
dékvíz elvezetése és a közvilágítás
megoldatlan, és ezek kiépítésének ter-
heit is a tulajdonosoknak kell majd vi-
selni.

Amint azt Gadolla Gábor mûszaki el-
lenôrtôl megtudtuk, a csatornahálózat
kiépítéséhez szükséges vízjogi en-

gedélyt az illetékes hatóság mindaddig
nem adta ki, amíg a telki szennyvíz-
tisztító kapacitás bôvítése meg nem
történt. Az új tisztítómû átadása után,
már tavaly novemberben elkezdôdhet-
tek a munkálatok, amik a kedvezô
idôjárás miatt télen sem szünetelnek.
Eddig összesen 830 méter gerinc- és
nyomóvezetéket építettek ki, valamint
telepítésre került egy átemelô is. Vár-
hatóan májusra a teljes csatornaháló-
zat elkészül, és ezzel a 069-es falurész
egy lépéssel közelebb kerül a Telki
összközmûves területeihez történô
csatlakozáshoz.

Füzesi Attila

K Ö Z É L E T

A Fôút túloldalán
A csatornahálózat kiépítésével folytatódik a 069-es közmûvesítése

Újabb lépés az

Egészségház felé
Az Egészségházzal kapcsolatos hír,
hogy megérkezett az ÁNTSZ és a Tûzol-
tóság szakhatósági engedélye. Ha a Köz-
lekedési Felügyelôség jóváhagyása is
megérkezik, minden akadály elhárul az
elôl, hogy a Biatorbágyi Építéshatóság-
hoz a tervek engedélyeztetésre beadásra
kerüljenek.

Mindeközben folyik a tulajdonosok köz-
ti jogi egyeztetés is.

fa

056: 

beindult az egyeztetési folyamat
„...bármilyen koncepcióterv születik is a 056-os területre, a közös nevezô
megtalálása érdekében egy tulajdonosi fórum mielôbbi összehívása elke-
rülhetetlennek látszik.” – ezzel a gondolattal zártuk a 056-os falurész hely-
zetével foglalkozó decemberi írásunkat. 

Információink szerint lapzártánkkal egy idôben kerül megrendezésre egy tulajdono-
si fórum, ahol Rozivall Ágnes településtervezô ad tájékoztatást a kidolgozás alatt
lévô településfejlesztési koncepció 056-os területet érintô kérdéseirôl, információ-
kat gyûjtve egyben az érintett telektulajdonosok befektetési vagy egyéb szándékai-
ról.



A szelektív hulladék elhelyezésére szol-
gáló konténer mellett gyakran fogadja
ilyen látvány az arra járót. Úgy tûnik, a
keletkezô hulladék mennyiségét nem jól
becsülték meg, papírgyûjtô konténerbôl
csak egy van, ami túl hamar megtelik,
ezután az emberek kénytelen-kelletlen a
konténerek közé vagy mellé pakolják le a
papírt. Ugyanakkor a mûanyagpalackos
konténerbôl kettô is van, ezek ritkán tel-
nek meg teljesen két ürítés között. Mi is
tudunk valamelyest segíteni a papír-
mennyiség jobb elhelyezésén, ha a nagy
kartondobozokat, csomagolóanyagokat
nem összehajtva, egyben dobjuk be
(ilyenkor esetleg bedobás után szétnyíl-
nak, sokkal nagyobb helyet foglalva el),
hanem keskeny csíkokra vágjuk, végsô
esetben a helyszínen eltépjük. Szintén
célszerû a mûanyagpalackok laposra pré-
selése bedobás elôtt.

A Telkiben már mûködô szelektív hulla-
dékgyûjtô szigetek mellett
egyéb lehetôségek is vannak
a veszélyes hulladékok kör-
nyezetet nem terhelô elhe-
lyezéséhez:

- A használt sütôolaj elhe-
lyezhetô az iskolánál találha-
tó gyûjtôben.

- A lejárt szavatosságú illetve
feleslegesé vált gyógyszere-
ket a gyógyszertárak több-
nyire átveszik. A két legkö-
zelebbi, a pátyi és a budake-
szi Fô utcai patikában is le
lehet adni ezeket, azonban a
budakeszi Angyal Patikában
csak ömlesztve, azaz csoma-
golás nélkül.

- A háztartásokban keletkezô
további veszélyes hulladé-
kok (szárazelem, akkumulá-
tor, elektronikai hulladék,
mûszaki cikkek, fáradt-olaj,
fémhulladék) elhelyezése a
budapesti Lakossági hulla-
dékgyûjtô-udvarokban old-
ható meg. A fôváros terüle-
tén - igen jól - mûködô hulla-
dékudvar-hálózat jelenleg 16
gyûjtôállomásból áll, ame-
lyek a fent felsorolt hulladé-

kokat a lakos-
ságtól térítés-
mentesen veszik
át. 

A mûszaki cik-
kek, háztartási
eszközök - és
természetesen
egyéb, felesle-
gessé vált, de
még használha-
tó tárgyak - ese-
tében sem sza-
bad elfeledkez-
nünk azonban
arról, hogy ami-
re nekünk nincs
már szüksé-
günk, más esetleg még hasznát tudná
venni. Budapesten több használtcikk-ke-
reskedô illetve adománygyûjtô szervezet
is mûködik, akiket érdemes lehet felke-

resni, hiszen a hulladék is lassabban ter-
melôdik, ha a még használható dolgokat
eladjuk vagy elajándékozzuk.

Imhof Iván - Erdôdi Krisztina
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K Ö Z É L E T

Ismét a hulladékokról

Megújult a kápolna
A telki temetô melletti kis kápolna megújult külsôvel és belsôvel köszönti az újévet. Bur-
meister Antal és társai önkéntes munkája nyomán az elhanyagolt épület és környéke immár
méltó módon illeszkedik a szépülô faluképbe.
A kápolna belsejét kitakarították, újrafestették, környezetét  murvával szórták fel, a kis ke-
rítést szinte teljesen újjáépítették. Telki új plébánosának felajánlásából fából faragott erdé-
lyi Mária-táblakép került az egyszerû oltárra, melyet Újév napján fel is szenteltek.

Imhof Iván
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K Ö Z É L E T

T.N.: Mondanál magadról néhány szót?
K.K.: Nógrád megyében, Pásztón szület-
tem 1978-ban. Egyházasdengelegen
nôttem fel, Salgótarjánban végeztem el a
középiskolát. Érettségi után egy kétéves,
érettségizetteknek inditott gyógyszertári
asszisztens képzô iskolába jártam. Ezzel a
végzettséggel két évig gyógyszertárban
dolgoztam, majd felvételt nyertem a sze-
gedi fôiskola védônôi szakára, ahol 2004.
júniusában diplomáztam. Szeptembertôl
két hónapig megbizásos alapon, november
1- tôl pedig kinevezéssel végeztem Perbá-
lon a védônôi teendôket. Január 1-tôl áthe-
lyeztek Telkire, és itt is lakunk párommal
a szolgálati lakásban. 
T.N.: Nincs még gyermeketek?
K.K.: Nincs, májusban lesz az esküvônk,
de még nem tervezzük a baba érkezését.
Szeretnék még pár évet dolgozni, mielôtt
gyermeket vállalunk. 
T.N.: Mi az oka annak, hogy ennyire távol
kerestél munkát a szülôvárosodtól? Nincs
munkalehetôség arrafelé? 
K.K.: Lenne munka, az egyik település fel
is ajánlott egy állást szolgálati lakással, de
a párom Budapesten dolgozik, ezért a kör-
nyéken kerestem munkát. Budapesten
nem szerettem volna dolgozni, mivel falun
nôttem fel, inkább egy csendes, Budapest
közeli községet kerestem. Így kerültem
Perbálra, ahová Kôbányáról jártam ki nap

mint nap. Az utazás három órát vett el a
napjaimból, ezért nagyon örülök a le-
hetôségnek, hogy Telkire költözhettünk. 
T.N.: Mi egy védônô feladata?
K.K.: Elsôsorban a várandósgondozás, az
újszülöttek, csecsemôk és kisgyermekek
gondozása, valamint az óvoda és iskola-
egészségügyi teendôk ellátása, kéthavonta
tisztasági vizsgálatok, évente biometriai
mérések végzése. Az ötödik, hatodik osz-
tályos tanrendben vannak órák amiket a
védônôk tartanak az iskolákban, ilyenek
az egészséges táplálkozás valamint a do-
hányzással kapcsolatos kötelezô elôadá-
sok. 
T.N.: Mi a kedvenc témád a munkád kap-
csán? 
K.K.: A diplomamunkámat az anyatejes
táplálásról és egy adott terület szoptatási
szokásairól írtam. Sajnos Nógrádban nem
voltak jók a statisztikai adatok, ezért
örömmel tapasztalom, hogy Telkiben szin-
te minden anya kizárólag szoptatja újszü-
lött babáját. 
T.N.: Több száz gyermekkel illetve ma-
mával kell felvenned most a kapcsolatot.
Hogyan tervezed?
K.K.: A csecsemôket havonta egyszer kell
látogatni, az egy-hároméveseket háromha-
vonta, a három-hat éveseket félévente. Ve-
lük már az óvodában is fogok találkozni,

de beiskolázás elôtt az otthonukban is fel-
keresem ôket, hogy a családot is megis-
merhessem. Már elkezdtem a látogatáso-
kat, de ahogy néztem a kartonokat, lesz
dolgom bôven.   
T.N.: Van- e változás a rendelési idôben?
K.K.: Nincs, továbbra is hétfôn 8-11 óráig
tart a csecsemô tanácsadás Asztalos Mária
doktornôvel, 11-12 óráig tartok fogadóó-
rát, ilyenkor is lehet jönni csecsemôvel
mérésre, tanácsadásra, és aki nem tud dél-
után jönni a várandóstanácsadásra, ebben
az idôpontban is felkereshet. Ugyancsak
hétfôn, 14-16 óra között van a várandós-
gondozás. Egyéb napokon általában 8-9
óráig itt tartózkodom a rendelôben. A ren-
delô telefonszáma változatlan: 372-017, és
a mobil számomon is kereshetnek a ma-
mák: (30) 905-8081
T.N.: Köszönöm szépen, és kívánom,
hogy érezzétek jól magatokat - egyre gya-
rapodó - kis falunkban. Jó munkát!
K.K.: Én is köszönöm.  

Kamlah Szilvia

Alapítványunk idei Jótékonysági bálját ja-
nuár 15-én rendeztük meg..
Ebben az évben a telki óvoda dolgozóit ér-
te az a megtiszteltetés, hogy a bált megszer-
vezzék. Természetesen az iskola pedagógu-
sai is segédkeztek, (jegyeladás) de az
oroszlánrész az „óvodásoknak” és az „óvo-
dás szülôknek” jutott, akik fáradtságot nem
ismerve tüsténkedtek azért, hogy egy este
erejéig visszarepítsenek bennünket egy re-
neszánsz hangulatú középkori lovagvárba. 
A csodálatos díszlet, amit az óvónôk készí-
tettek, mindenkit lenyûgözött, csak gratu-
lálni tudunk, és köszönjük!
Rövid mûsor keretében felléptek a telki ak-
robatikus rock and roll csoport tagjai, a Tel-
ki Nôi Kar, valamint a Tabulatúra régizene
együttes. 

Az est fénypontja az - amatôr színészekké
váló - óvónôk produkciója volt. A rátóti csi-
kótojás címû mesét ennél jobb elôadásban
még nem láttam. Gratulálunk!
A mûsor után volt vacsora, tánc, tombola. 
A „teaházban” bensôséges hangulatban le-
hetett tereferélni egy pohár tea és némi ap-
rósütemény mellett. Köszönjük a teaház öt-
letét és megszervezését is!
Köszönet azoknak, akik jelenlétükkel tisz-
teltek meg bennünket, és azoknak is, akik
támogatójegy vásárlásával segítették az
Alapítványt. 
Köszönjük a felajánlásokat a tombolához, a
büféhez, a sütiket, a szendvicseket.
Külön köszönet a helyi vállalkozóknak:
Fitnes Pont, Füredi-Laky zöldséges, Né-

meth Krisztina (kozmetika), Pagony Ven-
déglô, Telki Virágüzlet. 
A bál tiszta nyeresége: 544 258 Ft lett, amit
a két intézmény az oktatáshoz szükséges
eszközök vásárlására fordít.  
Az Alapítvány a jövôben is csak az Önök
támogatásával tudja segíteni az intézmé-
nyeket, ezért ismételten kérjük, hogy adó-
juk 1 %-át ajánlják fel Alapítványunknak!
Ezt úgy tehetik meg Önök, rokonaik, bará-
taik, hogy a személyi jövedelemadó beval-
lásakor az Alapítványt jelölik meg kedvez-
ményezettnek. 
„Óvoda-iskola Telkiben: Út Európába

Alapítvány” 2089 Telki, Petôfi u.1.

Adószám: 19186247-1-13

Köszönjük segítségüket!

Új védônô érkezett Telkibe
A kismamák és a kisbabás anyukák már bizonyára tudják, hogy Telkinek január 1-
tôl új védônôje van. Kovács Kata Perbálról érkezett. Valójában egy körzetcsere tör-
tént; Mátéffyné Aranka néni a nagyon magas telki gyermekszám miatt nem tudja
Telkit és Budajenôt egyszerre vállalni (Telki egyébként vezeti az országos csúcsot a
nagycsaládosok körében), ezért Aranka néni Budajenôn és Perbálon látja el a
védônôi szolgálatot a jövôben, Kovács Kata pedig Telkin. Lapunk felkereste ôt, a
vele készült riportot az alábbiakban tesszük közzé:

Alapítványi hírek - Jótékonysági bál - 2005
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Nagy volt a sürgés-forgás január 12-én,
szerdán a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság
dísztermében, hogy minden kiállított alko-
tás a helyére kerüljön este 7 órára, a Vállal-
kozók Mûvészeti Klubjának elsô rendezvé-
nyére. Mindenkinek köszönjük ezúton is,
aki - dacolva a sûrû köddel - ellátogatott
közénk.
A klub célja, hogy megismerkedhessenek
egymással a Zsámbéki-medencében élô
mûvészek és vállalkozók egy kellemes est
keretében, valamint információkhoz és
akár újabb üzleti lehetôségekhez
is jussanak ezáltal.
A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Nagy Zsolt, a Zsámbéki-
medence Térségfejlesztô Köz-
hasznú Társaság vezetôje, vala-
mint Marozsák Szabolcs a Mûvé-
szet az Életért Alapítvány kurató-
riumának tagja. Mindketten hasz-
nos és élvezetes beszédet tartottak
az érdeklôdôknek a térséget érintô
fejlesztési tervekrôl, illetve a vál-
lalkozói klubok életérôl.
A Musica Humana énekegyüttes
Lassus, Marenzio és Palestrina
szerzeményeit adta elô lenyûgöz-
ve a közönséget.
Gáll Arielle zongoramûvésznô és
Marosfalvi Imre hegedûmûvész
egy érdekes játékra invitálta a kö-
zönséget. A kiállított mûvek bár-

melyikének címet adva, az elhangzott cím
alapján a két zenész közös improvizációba
fogott, ami hatalmas szakmai tudásuk és
egymásra hangolódásuk miatt fergetegesre
sikeredett. Az utolsó 3 cím esetében már a
közönség is részt vett az örömzenélésben.
Gáll Gregor szobrászmûvész megosztotta
velünk gondolatait arról, hogy miért jó, ha
a vállalkozó mûvészetbarát, milyen hatásuk
van a mûtárgyaknak a tárgyalópartnerekre,
s hogyan függ össze az üzleti siker a biza-
lommal és a környezetkultúrával.

Az est folyamán közös rajz is készült, az
aktivitásért ez esetben is tombolajegy járt.
Némi kötetlen beszélgetés és szemet gyö-
nyörködtetô, ízletes falatok elfogyasztása
után tombolával egybekötött rövid bemu-
tatkozással zárult az est. A közös alkotáson,
mint fôdíjon kívül ezüstékszert, akvarellt,
fotót, szoborképeslapot, kazettát, nyaklán-
cot és üvegtálat vihetettek haza azok, akiket
Fortuna kegyelt. Amivel viszont mindenki
gazdagabb lett, az egy élmény, amit az
együtt átélt pillanatok varázsa jelent: kap-

tunk valamit  egymástól, s már
senki nem ugyanúgy ment haza,
mint ahogy idejött.
A klubban járt vállalkozók mind
úgy nyilatkoztak, hogy nagyon
megérte ide jönniük és március 9-
én este 7-re más cégvezetô is-
merôseiket is magukkal hozzák,
hogy csatlakozhassanak a klubtag-
sághoz, megismerkedhessenek fe-
hér asztal mellett a Talentis prog-
ram vezetôivel, a térség kiváló
mûvészeivel és egymással is. Hi-
szen egy ilyen különleges le-
hetôségeket kínáló klubban együtt
sokkal erôsebbé válhatunk, mind
egyénenként szétszóródva! Vállal-
kozók és mûvészek jelentkezését
várja Gáll Arielle a 06 30 9513
000 számon.

Takács Bernadett 
(üvegmûvész, Páty)

A közönség soraiból látható Nagy Zsolt, a Zsámbéki-me-
dence Térségfejlesztô Kht vezetôje, Takács Bernadett üveg-

mûvész, az est háziasszonya, Gáll Arielle zongora-
mûvésznô, a Mûvészet az Életért Alapítvány alapítója,

Marosfalvi Imre, hegedûmûvész". Fotózta: Haász András

A KOKUKK Egyesület 2005. évi 
KODOLÁNYI JÁNOS IRODALMI PÁLYÁZATA

A pályázat célja a telki lakosokban szunnyadó irodalmi és mûvészi tehetség ébresztgetése.

A pályázat kategóriái:

1. óvodások: A tulipánná változott királyfi c. magyar népmese illusztrálása (bármilyen technikával, A4-es méretben)

2. kisiskolások: mese és vers

3. felsô tagozatosok: mese, elbeszélés, vers

4. felnôttek: novella és vers
A pályázatok jeligések. Egy pályázó több mûvel is pályázhat, de minden egyes pályamû külön jeligét kell, hogy
kapjon. A pályázatokat öt példányban, lezárt borítékban kérjük eljuttatni a KOKUKK Egyesület alábbi címére: 2089.
Telki, Berkenye u. 9. 
Az óvodások az óvoda titkárságán vehetik át a mese szövegét, illetve ugyanitt adhatják le pályamûvüket, szintén zárt
borítékban.
A jelige feloldását, vagyis a pályázó nevét, címét a borítékon belül elhelyezett és leragasztott külön borítékban kérjük
megadni. Erre azért van szükség, hogy az eredményhirdetésrôl minden pályázót értesíteni tudjunk.
A pályázatok beadásának határideje: 2005. február 28.

Eredményhirdetés és jutalomátadás: 2005. április 15., Telki Óvoda.
KOKUKK EGYESÜLET

Vállalkozók Mûvészeti Klubja
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KÖZLEMÉNY

Az Apor Vilmos Katolikus Fôiskola Gyakorló Általános Iskolája Gimnáziuma örömmel tudatja, hogy az
intézmény a 2005 szeptemberében induló tanévben jelenlegi helyén, változatlan nevelési elvekkel, de megújuló
pedagógiai programmal immár tizenegy évfolyamon folytatja mûködését.

„Hûségünk és tiszteletünk, múltunk iránt akkor teljesedik ki, ha korunk feladatait ki-ki a maga életterületén
tisztességgel elvégzi, s az anyagi jólét mellett a szellemi, lelki, erkölcsi értékeket méltósággal és szép emberi
gesztusaival minden nap gyarapítja.”

Pedagógiai rendszerünk prioritást élvezô területei: -keresztény nevelés
-idegen nyelvek
-kommunikációs és informatikai kultúra 
-szabadidôs tevékenység 
-életmód kultúra

Intézményünk célja a jövôbeli keresztény értelmiség oktatása és nevelése.

Katolikus és református hitoktatást biztosítunk.

Az idegen nyelvi oktatás és az informatika osztályonként bontásban, az idegen nyelv oktatása emelt szintû
óraszámban történik valamennyi évfolyamon.

Iskolánk a programokat teljesítô diákoknak biztosítja az emelt szintû érettségi megszerzését, a felsôfokú
oktatásra történô felkészítést, valamint különbözô idegen nyelvekbôl (angol, német) a nyelvvizsgára való
felkészülés feltételeit (ECL nemzetközi nyelvvizsga alap- és középfok), illetve az ECDL informatikai vizsgára
való felkészítést.

A 2005/2006-OS TANÉVRE TANULÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

AZ ALÁBBI ÉVFOLYAMOKRA:
ELSÔ OSZTÁLY:

Leendô elsôsök ismerkedése az iskolával 2005. február 14-15-16-án 845-945 az óvodák szervezésében vagy
szülôi kísérettel

Tájékoztató szülôi értekezlet idôpontja: 2005. február 21. 1700 óra

Beiratkozás ideje: 2005. február 28. 730-1630

Beiratkozás helye:   Apor Vilmos Katolikus Fôiskola Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma

KILENCTÔL-TIZENEGYEDIK OSZTÁLY:

Jelentkezés egyénileg az iskolában. A jelentkezôk hozzák magukkal félévi bizonyítványukat.

A felvétel az általános iskolából hozott osztályzatok alapján történik.

A jelentkezés határideje: február 20.

ELÉRHETÔSÉGEINK:

Apor Vilmos Katolikus Fôiskola Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma

2072. Zsámbék, Zichy tér 3.

Tel: 23/565-566, 23/565-567
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KONTÉNERES
építési törmelék - sitt - szemét
- föld elszállítása 4-6-8 m3-es

konténerekkel!
Megrendelhetô Telkiben: 

Mobil: (20) 312-0896
(30) 908-4077

MEGRENDELÉSEIKET
KÖSZÖNETTEL

VESSZÜK!

JJaannuuáárrii llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt ggyyeerrmmeekkeekk::

Faragó Éva és Hamberger György
gyermeke Hamberger Dömötör
Soósné Prohászka Tímea és Soós Péter
gyermeke Soós Boróka
Lonkai Adrienn és Lonkai Attila gyermeke
Lonkai Lilla

Jó egészséget kívánunk!

KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Varga Mihály polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Füzesi Attila

Tel.: (70) 948-5480
telkinaplo@telki.hu

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔBBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
EELLNNÖÖKKEE::

Tóth Loránd
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Imhof Iván
Kamlah Szilvia
Karlovitz Máté

Köveskuti Tünde
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

TTeerrjjeesszzttiikk aa TTeellkkii CCsseerrkkéésszzeekk
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A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás
Kép-

kidolgozás

KE-DYE BT. Telki, Muskátli u. 1/b
Tel.: (26) 372-677 (üzlet), (30) 932 1470 (tulajdonos)

JJááttéékk,, aajjáánnddéékk,, ppaappíírr,, íírróósszzeerr
DDiiggiittáálliiss ffoottóósszzoollggáállttaattááss,, TTiinnttaassuuggaarraass ffoottóóppaappíírrookk

VÍZLÁGYÍTÁS
www.durlem.hu 06-30-630-7146

A LEGKEVESEBB SÓ ÉS VÍZFELHASZNÁLÁS

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS

MÛSZAKI TANÁCSADÁS

WOLF MÁRKAKÉPVISELET

Telkiben Rákóczi u. 4.-ben, a képen
látható parasztház eladó. 
Tel.: 06 209 369 321,  Bujáki

2071 Páty, 

Kovács u. 7.

Telefon: 06-23-343-324

Nyitva tartás:

Vasárnap, Hétfô: Zárva,
Kedd: 7-17 óráig

Szerda: 7-18 óráig
Csütörtök: 7-18 óráig

Péntek:7-18 óráig
Szombat: 7-13 óráig

Kukli Gábor

Húsbolt
sertés-, marhahús, baromfi, halak,
mirelitáruk

A nyugdíjas klub farsangi batyus bálja



TELKI napló10 2005. január

Kulturális és közösségi események - Telki 2005 
dátum esemény leírás helyszín szervezô felelôs

január 15. Alapítványi Bál Iskola Alapítvány Somlai Judit
január 22. 10:00 Kreatív foglalkozás: nemezelés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
január 22. délután Nyugdíjas Klub Farsangi Bál Iskola ESZB Halász Terézia
január 29. 9:00 Sakkverseny Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
január 29. egész nap FALUDISZNAJA Pajta OKB - TBK Czövekné Németh Krisztina
február 5. 10:00 Kreatív foglalkozás: farsangi kalap Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
február 5. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
február 19. 10:00 Kreatív foglalkozás: busóálarc Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
február 26. Farsangi Bál, Farsangi fánk vetélkedô Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
február Nyugdíjas Klub Színházlátogatás: Márai - A gyertyák csonkig égnek Magyar Színház ESZB Halász Terézia
március 1. 18:00 Szántai Lajos mûvészettörténész elôadása Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 5. 10:00 Kreatív foglalkozás: üvegfestés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 5. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március Kodolányi-évforduló Koszorú elhelyezése; rendezvény Iskola KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
március 12. délelôtt Tavaszi Játszóház Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya
március 15. Nemzeti Ünnep Megemlékezés, mûsor, fáklyás felvonulás Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
március 19. 10:00 Kreatív foglalkozás: szövés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 19. délután Nyugdíjas Klub Egészséges életmód Iskola ESZB Halász Terézia
március 26. 10:00 Kreatív foglalkozás: tojásfestés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 28. 16:00 Tojesfestô pályázat kiállítása Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
április 2. 10:00 Kreatív foglalkozás: húsvéti dekor Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
április 16. 10:00 Kreatív foglalkozás: kavicsfestés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
április Papp Gábor mûvészettörténész - manicheizmus Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
április Tavaszi falutakarítás faluszerte KOKUKK Czövekné Németh Krisztina
április 16. délután Nyugdíjas Klub Mezei Mária emlékére Iskola ESZB Halász Terézia
április Irodalmi pályázat Kodolányi János irodalmi pályázat eredményhirdetése Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
április 22. este Táncház Pajta Dávid Anna Dávid Anna 
április 30. 8:00 Teniszverseny Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika 
április 30. 16:00 Természetes és festett kövek és kavicsok kiállítása Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
április-május Tájfutó-verseny faluszerte ISB Szûcs János, Gadolla Gábor 
május Szántai Lajos mûvészettörténész elôadása Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
május 7. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
május 8. 9:00 Nyílt Nap Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
május 14. 10:00 Kreatív foglalkozás: sárkánykészítés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
május 19. egész nap Nyugdíjas Klub Kirándulás ESZB Halász Terézia
május 20-22. TELKI FESZTIVÁL faluszerte OKB Füzesi Attila
május 25. v. 26. egész nap Challange Day (A Kihívás Napja) Iskola, Teniszklub Iskola, OKB, ISB Pignitzkyné, Szûcs J. Homonnai E 
május 29. egész nap Gyermeknap, Majális faluszerte Iskola, OKB, ISB Pignitzkyné, Szûcs János
június 4. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
június Papp Gábor mûvészettörténész elôadása Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
június 11. 9:00 Kalandnap: nomád sátorozás (túlélôtábor) Anna-lak
június 24. 18:00 Szentiván-napi tábortûz Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
július Természet-nap  - humoros vetélkedôn Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
augusztus 19. este Nemzeti Ünnep Ünnepi vesperás Templom Rk.Egyházközség Inotay György
augusztus 20. Nemzeti Ünnep, Bucsu Megemlékezés, mûsor, templomi bucsu, bucsubál Templom, Pajta Rk.Ek.+OKB Inotay György
augusztus 20. Kórusfesztivál Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
szeptember 3. egész nap Egészség- és környezetvédelmi nap Iskola ESZB, ISB, KOKUKK Halász Terézia 
szeptember 3. 8:00 Teniszverseny Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
szeptember 3. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
szeptember 18. Ôszi falutakarítás - Takarítási Világnap faluszerte KOKUKK Czövekné Németh Krisztina
szeptember Komolyzene játékosan, könyvbemutató, vetélkedô Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
október 1. egész nap Családi Nap Arborétum OKB, TBK Péter András
október 1. 10:00 Kreatív foglalkozás: szárazvirág Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
október 15. 10:00 Kreatív foglalkozás: töklámpás Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
október Kodolányi János idôszaki kiállítás Borostyánút KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
október 15. du. és este FALUKÁPOSZTÁJA Pajta OKB - TBK Füzesi Attila
október 22. délután Nyugdíjas Klub Teadélután Iskola ESZB Halász Terézia
október 23. este Nemzeti Ünnep Megemlékezés, mûsor, fáklyás felvonulás Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
november 5. 10:00 Kreatív foglalkozás: szalvéta technika Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
november 10. du. Nyugdíjas Klub Ádventi délután Iskola ESZB Halász Terézia
november 11. este Márton-napi felvonulás Iskola Iskola
november 19. 10:00 Kreatív foglalkozás: angyalfigurák, mikulásfigurák Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
november Nyugdíjas Klub Színházlátogatás Nemzeti Színház ESZB Halász Terézia
december 3. délelôtt Ádventi Játszóház, mikulás rajzok Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya
december 3. 10:00 Kreatív foglalkozás: mézeskalács Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
december 4. 16.00 Gyermekrajz-pályázat Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
december 16. este Falukarácsony - Koncert Iskola Füzi Nóra, Ney Andi Füzi Nóra, Ney Andi
december 17. 10:00 Kreatív foglalkozás: karácsonyi díszek Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
december 24. FALUKARÁCSONY - Székely betlehemes Pajta Dávid Anna Dávid Anna


