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Napfény és fagy: csodás jelenség!
S te kedves, ágyban szenderegsz még?
Gyönyörûm, ébredj végre meg.
Pillád álomtól gyönge zárja 
nyíljon ki, Észak hajnalára 
csillagként nézzen föl szemed.

Emlékszel, tegnap hóvihar volt, 
zajgó ködöktôl szürke mennybolt, 
sötét felhôkben bukdosott 
a halvány hold sárga foltja, 
te meg csak ültél búslakodva – 
de most… figyeld az ablakot!

A kék eget látod mögötte, 
s pazar szônyegként tündökölve 
a napba szikrázó havat, 
sötét csupán a fák csoportja, 
zöld a fenyô dérlepte orma, 
s csillog a víz a jég alatt.

(Fodor András fordítása)

Telki és Budajenô

Az elkészült településrendezési tervet Rosivall Ágnes településtervezô is-
mertette a 056-os terület tulajdonosai számára rendezett lakossági fóru-
mon.  

Hófelhôk az Üdülôtelep felett…

6. oldal

Elemzés és beszámoló a 3-4. oldalon

A Terv
Központban a faluközpont?

A két település között a legutóbbi önkormányzati választások óta a kap-
csolat valamelyest javult, de igazi áttörésre mindmáig nem került sor. Pe-
dig Telki polgármestere szerint az együttmûködésben komoly lehetôsé-
gek rejtôznek. Lapunk szerzôje ezekrôl beszélgetett a település elsô em-
berével.

Építményadó: 
gyakran ismételt kérdések

Az építményadóval kapcsolatban a lakosság részérôl többen fordultak kér-
déseikkel a Hivatal dolgozóihoz. A leggyakrabban elôforduló kérdéseket
és Lack Mónika jegyzô válaszait lapunkban is közzé tesszük.

Írásunk a 7. oldalon

Ökoiskola Telkiben?
A Telki Általános Iskola vezetése munkatervet dolgozott ki az Ökoiskola
cím elnyerésére – tájékoztatta lapunkat Pignitzkyné Lugos Ilona igazgató. 

8. oldal

Nyílt levélben adtak hangot elégedetlenségüknek az üdülôtelepi lakosok
a hóeltakarítással kapcsolatban. A levelet, valamint Varga Mihály polgár-
mester válaszát teljes terjedelmében közöljük. 

Írásunk a 9. oldalon
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Beszámoló a képviselôtestület üléseirôl
Döntések a képviselôtestület
2005. január 27- i ülésérôl.
1. napirendi pont: Iskolaigazgatói állás
meghirdetése

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
Oktatási- és Kulturális Bizottság elnök
Az iskola korábbi igazgatójának tavaly ta-
vaszi távozása után a testület Pignitzkyné
Lugos Ilonát bízta meg az igazgatói te-
endôk ellátásával. A megbízatás a mostani
tanévre szólt, ezért az állást törvény sze-
rint meg kell hirdetni. A szerzôdéses igaz-
gatói állásra a jelenlegi megbízott igazga-
tó is pályázhat.
A képviselôtestület egyhangúlag döntött a
pályázat kiírásáról.

2. napirendi pont: Telki Víz Kft.
szerzôdésmódosítása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Az érvényes szerzôdés szerint a szenny-
víztisztítót üzemeltetô Telki Víz Kft. bérle-
ti díj elôleget fizet az Önkormányzatnak,
amely ebbôl fizeti a tisztítóra felvett hitelt.
Lehetséges, hogy az ÁFA törvény változá-
sa kedvezôtlenül érinti az Önkormányza-
tot, ezért praktikus lenne a szerzôdés mó-
dosítása. Mivel a kérdésben nincs egysé-
ges APEH állásfoglalás, a képviselôtestü-
let érdemi döntést nem tudott hozni.

3-4. napirendi pont: elnapolva

5. napirendi pont: Talajterhelési díj kér-
dése

Elôterjesztô: Lack Mónika jegyzô
Talajterhelési díjat azok fizetnek, akik
nem kötnek rá az utcájukban kiépített csa-
tornahálózatra, hanem a szennyvizet to-
vábbra is szikkasztják. A díj 2008-ig fo-
lyamatosan lesz ráterhelve a kérdéses la-
kosokra; idén csak 20 százalékot kell
megfizetni.

6. napirendi pont: A 811 HRSZ. ingatlan
tulajdonosának telek kiegészítési kérel-
me. 

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A temetô mögötti saroktelek tulajdonosá-
nak kérelmet 2003. december 9-i ülésén
tárgyalta a testület. Akkor úgy döntöttek,
hogy a tervtanács és a fôépítész vélemé-
nyét kikérik az kérdésben. A tervtanács
idôközben javaslatokat fogalmazott meg a
kérelemmel kapcsolatban, ezért a képvi-
selôtestület a tervtanács kitételeit elôírva
hozzájárult a kérelemhez.

7. napirendi pont: Társadalmi szerveze-
tek pályázatai

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô
A helyi civil szervezeteknek lehetôségük

van céljaik megvalósítása érdekében
pénzforrásra pályázni az Önkormányzat-
nál. A testület késôbbre halasztotta annak
megvitatását, hogy mekkora összeg felett,
és milyen arányban rendelkezzenek az
egyes bizottságok.

8. napirendi pont: A Borostyánút Kht.
kérelmének ügye

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Közigazgatási Hivatal az elsô fokú épí-
téshatósági határozatot, melyben a tulajdo-
nosnak a lakóháza átminôsítésére vonatko-
zó kérelmét a korábbi képviselô-testületi
határozatra hivatkozva elutasította, meg-
semmisítette. Mivel a Közigazgatási Hiva-
tal indoklását a képviselôk nem tudták ér-
telmezni, ezért a mostani ülésen a testület
megerôsítette a korábbi határozatát.

9. napirendi pont: ZSÁMERT tagdíj mó-
dosítása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Telki eredetileg lakosonként 80 Forinttal
járult hozzá a ZSÁMERT költségvetésé-
hez. Mivel a falu csatlakozott az idôköz-
ben megalakult kistérséghez – és oda is
kell fizetni tagdíjat -, a ZSÁMERT felé az
eredeti tagdíj 20 százalékos mérséklésérôl
döntött a testület.

10. napirendi pont: Szippantott szenny-
víz kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A szippantott szennyvíz elhelyezése gya-
korlati okokból nem megoldható a telki
szennyvíztisztítóban, ezért befogadó helyet
kell keresni. A környezô telepek közül csak
Budakeszi és Budaörs szennyvíztelepe al-
kalmas. A testület felkérte a hivatalt, hogy
végezzen számításokat, és jelölje ki a lera-
kóhelyet, a szippantást végzô vállalkozást
pedig pályáztassa meg.

Napirenden kívüli felszólalásában Bordás
András képviselô felvetette, hogy Telki-
nek is csatlakozni kellene azokhoz a tele-
pülésekhez, amelyek kerülik a génmani-
pulált növények telepítését. A képviselôk
kötetlen formában foglalkoztak a Móczár
Gábor képviselô által javasolt témákkal: a
tornacsarnok helyzetével, a közpark terve-
zésével, a Fô utca felújításának kérdésé-
vel, az alapítványi bállal valamint az eti-
kai kódexszel. 

Döntések a képviselôtestület
2005. február 10- i ülésérôl. 
1. napirendi pont: Településszerkezeti
koncepció ismertetése

Elôterjesztô: Rosivall Ágnes településter-
vezô

A településtervezô ismertette a képvi-
selôtestülettel a koncepciót. 
(Lásd részletesen lapunk hasábjain)

2. napirendi pont: 2005. évi költségvetés
megtárgyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A költségvetés elfogadásának határideje
március 15-e, a bizottságok költségvetésé-
vel kiegészítve  tûzi újra napirendre a tes-
tület.

3. napirendi pont: Polgármester illetmé-
nyének, költségtérítésének megtárgya-
lása

Elôterjesztô: Baltási Gábor képviselô,
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizott-
ság elnöke
A kormány az adható prémiumot 50 szá-
zalékkal csökkentette, a bérként adható
összeget pedig az illetményalap 11-szere-
sére maximálta. Így a polgármester havi
bruttó bére: 385000.- lenne, ennek hatszo-
rosa adható egy év alatt összesen jutalom-
ként. A PTB a maximálisan megítélhetô
térítést javasolta elfogadásra.   
A képviselôtestület 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta a PTB javaslatát. 

4. napirendi pont: Könyvvizsgálat, belsô
ellenôrzés kérdése. 

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A testület rendszeres könyvvizsgálatról,
valamint a belsô ellenôrzésre vonatkozó
szerzôdésrôl döntött. Ennek alapján a
könyvvizsgálatot a Vincent Auditor
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft.
végzi majd, a belsô ellenôrzést pedig a
Romsics és Társa Könyvvizsgáló, Taná-
csadó és Oktató Bt. 

5. napirendi pont: Hulladékszállítási díj
meghatározása

Elôterjesztô: Baltási Gábor képviselô,
Pénzügyi - és Településfejlesztési bizottság
A szolgáltató 9,37 százalékos emelést
kért, de a PTB csak az infláció arányában
indokolt 7 százalékot javasolt elfogadásra,
amit a testület elfogadott. Ez az emelés a
lakosságot nem érinti, arról már decem-
berben született döntés (7800 Ft + áfáról
9000 Ft + áfára emelkedett az éves díj)

6. napirendi pont: Iskolaigazgató féléves
munkájának értékelése

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô,
Oktatási- és Kulturális Bizottság elnök
A bizottság az iskola mûködését perspek-
tivikusnak látja, az igazgatónô munkáját
pozitívan ítélte meg. A testület ezt tudo-
másul vette.

Füzesi Attila, Kamlah Szilvia,
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A Rosivall Tervezô Iroda által készített, és a január 25-
i tulajdonosi fórumon bemutatott településrendezési
koncepcióterv az „értékelô elemzések, elôzetes javasla-
tok” alcímet viseli. Ebbôl is látszik, hogy a munka nem
rögzít végleges állapotot, viszont igen nagy alapossággal
méri fel a megelôzô és a jelen helyzetet, majd több alter-
natívát felvázolva javaslatot tesz Telki község jelenlegi
határain belüli kialakítására, külön hangsúlyt helyezve
a faluközpont kiépítésére.

A klasszikus településszerkezet – falu és város esetében
egyaránt – egy történelmi belsô mag köré épül fel. Ez a
mag lesz a késôbbi központ, itt vannak a közösségi intéz-
mények – iskola, óvoda, faluház, üzletház, rendelô stb. –,
és általában található itt egy „fôtér” vagy park is, ami a
mindennapi társasági élet helyszíne. A lakóházak a szûk ut-
cás polgárházaktól a kertes házakig kifelé haladva egyre la-
zább szerkezetben veszik körül a központi magot. Egy
ilyen település kialakulása azonban évszázadok alatt megy
végbe; van tehát idô a mindenkori városvezetés számára a
körültekintô döntések meghozatalához az egységes telepü-
léskép megôrzése érdekében.   

Telkit ezzel szemben a korábbi években mesterségesen
pumpálták fel a jelenlegi méretére. Területe luftballon
módjára az eredetinek közel tízszeresére növekedett, és bár
kidurranni nem tud, a gyors terjeszkedés nyomán törvény-
szerôen keletkezô rések és repedések betömése elodázha-
tatlan. Repedések pedig vannak bôven. Az egykori mag, az
ófalu településközpontként már rég nem funkcionál, az itt
maradt intézmények – a faluház szerepét jobb híján betöltô
Pajta, a rendelô, a posta – és maga a Fôút állapota is mél-
tatlan a településhez.  A megfelelô kapacitású szennyvíz-
tisztító megépítésén szerencsére túl vagyunk, az óvoda vi-
szont második éve teljes befogadóképességével üzemel, és
a közeli jövôben az iskola is megtelik. 

Vannak azonban a kialakult helyzetnek elônyei is. Ahogy
Bordás András képviselô (civilben építészmérnök) fogal-
mazott, országosan is egyedülálló, hogy egy meglévô tele-
pülés közepén, utólag van lehetôségünk megtervezni és fel-
építeni a faluközpontot. Mindez azonban gondos elôkészí-
tést igényel, a Tervezôiroda megbízása éppen ezt a célt
szolgálta.

A településrendezési terv elsô lépésben behatóan elemzi az
elmúlt idôszakot a népesség, a foglalkoztatottság, az okta-
tás, a lakáshelyzet, a természeti értékek és a mûemlékek
védelme, a közlekedés és egyéb szempontok tekintetében.
Minden fejezetben helyet kap a várható konfliktusok is-
mertetése.

„Telkiben az elmúlt években hatalmas mértékû lakótelek
osztásokra került sor. Az intézményi fejlesztések (elsôsor-
ban az oktatás terén) a legutóbbi idôkig nagyjából még kö-
vették a lakosságnövekedés mértékét, ugyanakkor az üres
telkek beépítésével várhatóan még megkétszerezôdô népes-
ség ellátása tervi szinten is csak részben biztosított.”

„A parcellázásra és közmûvesítésre fordított befektetések
megtérülését a tulajdonosok a magasan tartott vételárban

látják biztosítva. Telkiben a kereslet csökkenésének veszé-
lyét elsôsorban a települési szolgáltatások, különösen az
oktatási, az egészségügyi és a rekreációs intézmények to-
vábbi mennyiségi és minôségi fejlesztésével lehet elkerülni,
mérsékelni.” (részletek a koncepciótervbôl)

A fentiekkel összhangban a faluvezetés a település növeke-

A Terv MeghívóMeghívó
Március 17-én csütörtökön; 18 órától 

Polgármesteri fogadónapot

tartunk az iskola könyvtártermében.

A résztvevôk tájékoztatást kaphatnak a 
településszerkezeti terv készítésének jelenlegi állásáról

és a tervezés alatt felmerült kérdésekrôl.

Aktív részvételükre számítva

üdvözlettel 
Varga Mihály polgármester

Az óvoda még bôvíthetô, az iskola elôtt
azonban közpark lesz

A fejlesztés lehetséges iránya a 056-os parcella
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Telki népessége néhány éve mindössze
600 fô volt, az elsô nagyobb területfej-
lesztéssel mintegy 2500 fôre fejlôdött. A
mai állás szerint kb. 600 beépített és
ugyanennyi beépítetlen építési telek van,
így a lélekszám belátható idôn belül 5-6
ezerre is duzzadhat. 
A koncepcionális alapelveket figyelem-
be véve a tervezet továbbra is megôrzi a
település kertfalu jellegét, ami maximáli-
san hatezer lakost jelent, a családi házak-
hoz pedig – az eddigi gyakorlatnak meg-
felelôen - nagy kertet rendel. Az eredeti-
leg 100 férôhelyes, két éve 50 százalék-
kal bôvített óvoda a legvisszafogottabb
(családonként 3,2 fô) számításokat vé-
gezve sem elegendô. A tornacsarnok
megvalósításával egyidejûleg három tan-
teremmel bôvül az iskola befogadóké-
pessége, de további bôvítést sem az elôírt
szünetudvar, sem a parkolóhelyek
mennyisége nem tesz lehetôvé. Emellett
még az óvodai férôhely növeléséhez tar-
tozó telekbôvítés sem történt meg. 
A szóban forgó 056-os parcella, vagyis a
Kórház fasor és a Napsugár utca által ha-
tárolt terület úgynevezett településköz-
ponti vegyes övezet, melynek csak töre-
déke önkormányzati tulajdon. A problé-
mát éppen ez jelenti, ugyanis ez az
egyetlen terület, amerre az oktatási- és
szolgáltató egységet bôvíteni lehet – ami
a növekvô népesség miatt elôbb vagy
utóbb elkerülhetetlenné válik. Telkinek
ugyan van egy nagyobb önkormányzati
tulajdonú területe, de az kevésbé alkal-

mas faluközpontú létesítmények építésé-
re, mivel a temetô mögötti, telepü-
lésszerkezeti szempontból kedvezôtlen
helyen fekszik.
A 056-os terület Fô út felôli oldalán a
CBA áruházlánc egyik tagja épül majd,
mellette pedig helyt kaphatna néhány
társasházi lakás. Az elképzelés szerint az
éppen kialakítás alatt álló Tücsök utca
másik oldalán épülhetne egy óvoda,
mely a már meglévôvel együtt képes len-
ne kielégíteni a teljes férôhely igényt. Itt
kaphatna helyet egy másik általános is-
kola, amihez tartozna egy tanuszoda és
egy sportpálya is. Ez az elképzelés azon-

ban néhány magántulajdonú telket is
érint. 

A fórum résztvevôi felszólalásaikban ki-
fogásolták, hogy elôzetesen nem egyez-
tettek a tulajdonosokkal. Varga Mihály
polgármester szerint a fórum pontosan
ezt a célt szolgálja, olyannyira, hogy a je-
lenlévôk hivatalosan mintegy két héttel
elôbb ismerhették meg a koncepcióter-
vet, mint a képviselôtestületet tagjai.  

Egyébként a terület nagy része nincs
közmûvesítve, tehát jelenlegi formájá-
ban nem beépíthetô. Emiatt az itt lévô
telkek nehezebben - jobbára csak befek-
tetési céllal vásárolóknak - értékesít-
hetôk. Egykor a jelenlegi telektulajdono-
sok egy része is ilyen szándékkal szerzett
területet itt: nekik akár kapóra is jöhet-
nek a településtervezô elképzelései.

Kamlah Szilvia

K Ö Z É L E T

Tulajdonosi fórum a 056-os terület sorsáról 

désének megállítását és az intézményi fejlesztést tekinti
legfôbb céljának. A falu további terjeszkedésének a külterü-
letekre vonatkozó változtatási tilalom 2003-as bevezetése
szabott gátat (lásd Telki Napló 2003 július – Változtatási ti-
lalom Telki külterületén), a településrendezési terv pedig
egy igen fontos lépés az átgondolt intézményfejlesztés irá-
nyába. Rozivall Ágnes és munkatársai a koncepciótervben a
faluközpont lehetséges kialakítására négy alternatívát is fel-
vázolnak. A négy elképzelés közös vonása, hogy az új isko-
la és óvoda, valamint a kapcsolódó sportlétesítmények hely-
színét a 056-os területen jelöli ki, ahol a tervezett CBA élel-
miszer áruház és társasházak is helyet kapnak (lásd Telki
Napló 2004 december – A 056-os parcella). A témában tar-
tott tulajdonosi fórumról, valamint a Fô utca rendezésérôl
kapcsolódó írásainkban számolunk be.

Füzesi Attila A 056-os terület a Fô út felôl nézve

Rozivall Ágnes településtervezô a 056-os tulajdonosi fórumán

Tulajdonosi fórumot hívott össze a faluvezetés 2005. január 25-ére. A
hallgatóság elsôsorban a 056-os terület jövôjérôl szeretett volna halla-
ni, ám az érthetôség kedvéért Rosivall Ágnes településtervezô a tele-
pülésfejlesztési koncepció ismertetését az egész községre vonatkozó
vizsgálatának eredményeivel kezdte. Beszámolójából kitûnt, hogy a
faluban a telkek túlnyomó része lakótelek, így alig van lehetôség to-
vábbi közintézmények építésére.



A legnagyobb nehézséget az út terüle-
tének a keskenysége okozza. Az útbur-
kolat szélessége nem megfelelô, a jár-
da nincs mindenhol kiépítve, a meg-
lévô járdaszakaszok is keskenyek. Je-
lentôs szintbeli eltérés is adódik he-
lyenként az útburkolat és a telekbejá-
rók között, emiatt az autóval való kiál-
lás sok helyen balesetveszélyes. A csa-
padékvíz elvezetése megoldatlan,
ezért esôzés idején jelentôs méretû tó-
csák alakulnak ki. A helyi adottságok
miatt az út burkolata 6 méternél nem
lehet szélesebb, és el kell férnie a két-
oldali járdának is, amelynek kétszer
másfél méter helyigénye van. Így már
csak keskeny zöldsáv jöhet létre az út-
burkolat és a járda között. A zöldsáv-
ban, a felcsapódó útszéli szennyezôdé-
sek elleni védelem érdekében tömör,
bokros növényzet ültetését javasolják
a tervezôk. Az út menti parkolók ki-
alakítására már sajnos nincs lehetôség,
pedig erre a település központi funkci-
óinak megtartása miatt nagy szükség
lenne, így minden Fô utcai épület
funkcióváltásánál, bôvítésénél biztosí-
tani kell a telken belüli parkolás le-
hetôségét. A közterület szélesítése a
kerítések beljebb vitelével - mint azt

egy korábbi koncepció már javasolta -
nem oldható meg, hiszen a közmûbe-
kötések mûtárgyai a kerítés közelében
találhatók, ezek áthelyezése telken-
ként milliós költséget jelentene. 

További nehézség, hogy a burkolat-
szélesítés a Fô út alatt húzódó
közmûvekre is kihat, hiszen azokat a
meglévô burkolathoz és járdához iga-
zították. A szélesítés, és a csapadékvíz
elvezetô rendszer kiépítése helyenként
a meglévô közmûvek átépítését is
szükségesé teszik. A rendezés során
felülvizsgálatra kerül a buszmegállók
elhelyezése is. A beavatkozásokat a
tervezôk a leginkább költségkímélô
módon próbálják kialakítani, de így is
jelentôsen érinteni fogja a közösség
kasszáját, erre pontosabb költségvetést
késôbb adnak. 

A tervezés, az út kezelôjével, a PE-
MÁK-kal való egyeztetéssel folytató-
dik. Az egységes településkép érdeké-
ben a kerítések átépítéséhez ajánlati
tervek is készülnek majd, és ez után
terjesztik a tervezôi javaslatot a képvi-
selôtestület elé. A rekonstrukció során
remélhetôleg így megoldódik az út
szabályos kialakítása és szélesítése, a

járda kétoldali teljes kiépítése, a csa-
padékvíz zártrendszerû elvezetése, a
kocsibehajtók, útburkolat és járda
szintbehozása, a zöldsáv kialakítása és
a közterület egyéb eszközökkel tör-
ténô csinosítása.

A testületi jóváhagyás esetén a költ-
ségoldal biztosítása, és részletesebb
engedélyezési tervek készítése szüksé-
ges.

Köveskuti Tünde, Marti Zsuzsa
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Telki Fô utca rendezése
Készülôben a Fô utca rendezésének döntés-elôkészítô tanulmányter-

ve. Nem egyszerû feladatra vállalkozott Marti Zsuzsa és Callmayer

László, akik a Telki Építészkör tagjaiként társadalmi munkában ko-

ordinálják a mélyépítési mérnöki munkákat. 

Az egyre keskenyedô járda itt
végleg megszûnik…

A Fô út legveszélyesebb szakasza – jelen
körülmények között képtelenség a járda

kialakítása

Szintek és különbségek
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Ki az építményadó alanya?
Az építmény tulajdonosa. Ha az építményt az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terhel, az annak gyakor-
lására jogosult (haszonélvezô) az adó alanya.

Ki jogosult a 99%-os kedvezményt igénybe venni?
Az, aki a bevetés évében - tehát 2005-ben - február 28-án az
adott ingatlanba állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. A
következô években mindazok, akik az adott év január 1-én be
vannak jelentkezve (tehát 2006-ban a kedvezményt a 2006. ja-
nuár 1-én bejelentett lakosok vehetik igénybe).

Ha haszonélvezettel terhelt az ingatlan, és csak a haszonél-
vezô van bejelentve, akkor is érvényesíthetô a kedvezmény?
Igen, mivel a helyi adókról szóló törvény a haszonélvezôt is jo-
gosulttá teszi a kedvezmény igénybevételére.

Mit takar a rendeletben az adómentességnél történô hivatko-
zás az 1990.évi 13.§. –ra?
Az 1990.évi 13.§. szerint mentes az adó alól:
- a szükséglakás
- gyógy vagy üdülôhelynek nem minôsülô kistelepülésen

fekvô komfort nélküli lakásból 100 m2 (az üdülô területen
lévô üdülôingatlanokra nem vonatkozik ez a rendelkezés)

- szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetôleg a neve-
lési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség

- költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építmény
- a lakás és üdülô épülethez tartozó kiegészítô helyiségek 
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy

növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz,
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület

Mi minôsül kiegészítô helyiségnek?
Kiegészítô helyiség az, amely a lakás- és az üdülôtulajdon ren-
deltetésszerû használatához szükséges, de huzamos emberi tar-
tózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelôtér, tü-
zelô- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince). 

Köveskuti Tünde

Bizonyára sokaknak feltônt, hogy Telki havas utcáit idén a ké-
pen látható UNIMAG gyártmányú hómunkagép takarítja –
mégpedig a korábbi években megszokottnál sokkal eredmé-
nyesebben. 

A gép Telki saját tulajdona, megvásárlásáról a képviselôtestü-
let még 2004. október 14-i ülésén döntött. A munkagép négy-
kerék hajtású, terepfokozattal rendelkezik, ezért, valamint kis
mérete miatt a nehezen megközelíthetô, meredek utcákban is
képes ellátni feladatát. Igény szerint fel lehet szerelni hótoló-
val és sószóróval, orrseprûvel és víztartállyal, valamint vízszi-
vattyúval is. A nyári idôszakban pedig a mezô kaszálását és
rézsûkaszálást is tud végezni. 

Az univerzális munkagép ára 5 millió forint volt, ami a falu-
nak egy év alatt megtérül.

fa

Záróra: február 28-án!
Az építményadó kapcsán felmerült leggyakoribb kérdések

K O T R Á S

Az építményadóval kapcsolatos türelmi idô – amint ar-
ról korábbi lapszámainkban beszámoltunk – február
28-án letelik. Ez az utolsó idôpont, ameddig a telki épít-
ménytulajdonosok bejelentkezhetnek Telkibe állandó
lakosként, és így az adó 99 százalékának megfizetése
alól mentességet szerezhetnek. Januári számunkban a
rendelet teljes szövegét közzétettük. Az alábbiakban
összegyûjtöttük a lakosság részérôl leggyakrabban fel-
merülô kérdéseket, amikre Lack Mónika jegyzô vála-
szolt.

A kb. 220 négyzetméter alatti építmények tulajdonosai
teljes egészében mentesülnek az adó befizetése alól –

feltéve, hogy bejelentett telki lakosok
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Telki vezetôsége 1938-ban még egy-
hangúan elutasította a két község
egyesítését, kifejezésre juttatva, hogy
Telki önállósága érdekében a jövôben
is minden áldozatra kész. 1966. szep-
temberében ezt már nem tehette meg,
így a Budai Járási Tanács megszüntet-
te a helyi tanácsot és közigazgatásilag
összevonta a budajenôivel. A két falu
egészen a rendszerváltásig élte közös
életét, ekkor útjaik különváltak, ezzel
elkezdôdött egy, a bennfentesek szá-
mára is nehezen követhetô vetélkedés.
A legutóbbi önkormányzati választá-
sok óta a kapcsolat valamelyest javult,
de igazi áttörésre mindmáig nem ke-
rült sor. Pedig Telki polgármestere
szerint az együttmûködésben komoly
lehetôségek rejtôznek. Lapunk
szerzôje ezekrôl beszélgetett a telepü-
lés elsô emberével.   

Varga Mihály mindenekelôtt arra a
tényre mutatott rá, hogy Telki fejlôdé-
sének súlypontja az utóbbi években
Budajenô irányába tolódott el. Az új
faluközpont és az ott felépült szolgál-
tató létesítmények, az iskola és az

óvoda körülbelül ugyanolyan távol-
ságra találhatók a Telki ófalutól, mint
a szomszédos település központjától.
Így hát nem véletlen, hogy a buda-
jenôiek jó része ide jár vásárolni, sôt
az sem ritka, hogy gyermekeit is ide
járatja iskolába. 

Telki az elkövetkezendô években to-
vábbi jelentôs fejlesztéseket tervez,
megépül az egészségház, korszerû tor-
nacsarnokkal bôvül az iskola, tervez-
nek egy CBA-áruházat, uszodát, és
szükség lesz egy új polgármesteri hi-
vatalra is. Ami az infrastruktúrát illeti:
nemrégiben adták át a korszerû
szennyvíztisztítót, ami akár a buda-
jenôi szennyvíz egy részének feldol-
gozására is képes (az ottani tarifánál
jóval olcsóbban), kiépült a kábeltele-
vízió és komoly tervek készültek a
közlekedés javítására is. A Muskátli
utcánál új körforgalom épülhet, de
lesz itt autóbuszmegálló és közpark is.
Talán az sem álom, hogy az új körfor-
galmi csomóponttól egy összekötô út
épüljön az M1-es autópálya, valamint
az elôvárosi gyorsvasút kiépülése után

kiemelkedôen fontossá váló herceg-
halmi vasútállomás irányába. Ez az út
egyébként térségi jelentôségû, így
esély kínálkozik pályázati források
igénybevételére is – tette hozzá a pol-
gármester.

Az említett tervek megvalósulása
nem csupán Telki érdeke, hanem leg-
alább annyira Budajenôé is. Varga Mi-
hály szerint számos olyan projekt van,
amely a két település összefogásával
nagyobb eséllyel érhetô el, vagy
könnyebb rá pályázati forrást szerezni,
s nem utolsósorban egy sor fejlesztést
közös erôvel olcsóbban, ésszerûbben
lehetne kivitelezni. Nem biztos, hogy
a lakosság valós érdekeivel az esik
egybe, ha az mindkét település kiépíti
a maga szolgáltató- és közintézménye-
it. Lehet, hogy sokkal praktikusabb
lenne, ha például a két falu iskolájának
összefogásával helyben megvalósul-
hatna a 12 évfolyamos oktatás, s ezzel
megszûnne az a kényelmetlen kény-
szer, hogy a középiskolásoknak na-
ponta a fôvárosba kelljen ingázniuk.
Valószínû, hogy a jelenlegi kor-
szerûtlen, szûk postahivatalok helyett
célszerûbb lenne egy minden igényt
kielégítô közös létesítmény felépítése.
Ugyanez érvényes a polgármesteri hi-
vatalokra is, amely jelenleg mindkét
községben méltatlan körülmények kö-
zött mûködik. A közös közigazgatás
újbóli megteremtésével egy XXI. szá-
zadi színvonalú, a mostaninál hatéko-
nyabb és jóval ügyfélbarátabb hivatal
alapjait lehetne lerakni – véli Telki
polgármestere, aki szerint muszáj szá-
molni azzal a ténnyel, hogy bizonyos
szolgáltatások biztosítása csak megfe-
lelô lakosságszám esetén lehet gazda-
ságos. Ezt a 6-8 ezer fôs szintet Telki
és Budajenô népessége - számolva a
várható fejlôdéssel - együttesen éppen
el tudná érni.

A közös gondolkodásnak tehát bôsé-
gesen lenne tere, ám ehhez az eddigi-
eknél sokkal hatékonyabb és rendsze-
resebb párbeszédre van szükség,
amibôl természetesen a lakosságot
sem szabad kihagyni. A kezdô lépése-
ket azonban a két falu vezetésének
kell megtennie. „Ebben az ügyben a
legteljesebb mértékben nyitott va-
gyok” - fejtette ki álláspontját Varga
Mihály. 

tl

Egységben a jövô?
Aki ránéz a régió térképére, jól láthatja, hogy a Zsámbéki-medence északi pere-
mén fekvô Telki milyen közel fekszik a szomszédos Budajenôhöz. Ez a közelség a
valóságban még szembetûnôbb: az autóval közlekedôk szinte észre sem veszik mi-
kor érnek az egyik faluból a másikba. A 90-es évek óta tartó szuburbanizációs fo-
lyamat következtében a két község mára gyakorlatilag összenôtt. Az újonnan be-
települtek közül sokan talán nem tudják, hogy Telki és Budajenô közelsége a múlt
században többször is felvetette az egyesülés logikusnak tûnô ötletét. 

A rozmaring utca bal oldala Budajenô, jobb oldala Telki. Az együttmûködés
hiányára utal, hogy az utcában duplán telepítették a közmûveket…



Tisztelt Levélírók !
Mindenekelôtt szeretném megköszönni, hogy információikkal,
észrevételeikkel segítik munkánkat. 

A január 28-án kelt, az Üdülôtelepi utak síkosságmentesítésének
tárgyában írott levelükre, az ott feltett kérdések sorrendjében, az
alábbiakban válaszolok.

Az utak hó és síkosságmentesítésének elvégzésére több ajánlat
érkezett. A magas ajánlati árak miatt úgy döntöttünk, hogy a mun-
kát saját géppel, vállakozói szerzôdés keretei között végeztetjük el.
A munkát végzô vállalkozó az ügyeleti díjon felül kizárólag a szó-
róanyag költségét számlázhatja le. A munka elvégzését a hivatal
munkatársa minden esetben ellenôrzi, és arról teljesítési igazolást
állít ki. 

A feladat elvégzésének ütemezését a vállalkozói szerzôdés mel-
léklete tartalmazza. Eszerint a hóeltakarítást a gyüjtôutakon és a
meredek, csúszásveszélyes utcákban kell megkezdeni. A Muskátli
utca, Anna-laki utca, Akácos utca, Fenyves utca, Erdô utca és Rá-

kóczi utca valamint az intézmények határoló útjai hó és síkosság-
mentesítése után kerül sorra az üdülôtelepi úthálózat. 

A munkát a vállalkozó két géppel végzi, ám szórásra csak az ön-
kormányzat tulajdonában lévô Unimog képes. A szórást január vé-
géig kizárólag sóval végezték. Levelük érkezését követôen megbe-
szélést tartottunk a feladatot ellátó vállalkozóval, melyen meghatá-
roztuk, milyen változtatások szükségesek a hatékonyabb munka-
végzéshez. Megállapodásunk értelmében a szórást ezt követôen a
síkos üdülôtelepi utakon 0,4-es kaviccsal, gyakorlatilag durva ho-
mokkal kell elvégeznie. 

Tapasztalatunk szerint a változtatás óta az utak járhatóságára vo-
natkozó panaszok száma lényegesen csökkent, sôt olyan visszajel-
zések is érkeztek, mely szerint a téli állapotok az üdülôtelepen a
megelôzô évekhez képest lényegesen javultak.

Önkormányzatunk számára fontos, hogy településünk vala-
mennyi lakójának megelégedésére végezzük munkánkat, ezért ész-
revételeikre, javaslataikra a továbbiakban is számítunk.

Telki, 2005. február 10.
Üdvözlettel : Varga Mihály polgármester
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Nyílt levél Varga Mihály 
polgármester úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!
Az elmúlt évben Ön a Telki Naplóban sokszor nyilatkozott – a sokun-
kat érintô kérdésrôl – a település útjainak állapotáról, karbantartásá-
ról, a felmerült gondokról, és az ezen a területen várható fejleszté-
sekrôl.

Az utak szempontjából az üdülôtelep a leginkább problémát jelentô
rész – olvashattuk a Polgármester Úr tájékoztatását – Telki Napló
2004. júniusi számában.

Mi akik itt lakunk, az Ön által említett problémával nap, mint nap
szembesülünk akár gyalogosan, akár gépkocsival közlekedünk.

Ki kell emelnünk azonban a téli közlekedés jelenleg is fennálló és
évek óta meg nem oldott kérdését, ami levelünk megírására késztetett
bennünket.

A téli közlekedésben a legtöbb gondot az okozza, hogy a rendszer-
telenül történô hóeltakarítás után egyidejûleg nem kerülnek szórásra
az utak. Ez is többnyire csak lakossági bejelentésre történik meg. Így
a gépjármûvek által legyalult és lefagyott havon, késôbb az olvadás
és újra lefagyás következtében kialakult jégbordákon közlekedni biz-
tonságosan gyalogosan és sok esetben már gépjármûvel sem lehetsé-
ges.

Tudomásunk szerint az elmúlt években több kórházi ellátást igénylô
baleset történt környékünkön, de Telki más területén is az említett
okok miatt.  Az idei tél még nem hozott havat, de ónos esôt már há-
rom alkalommal.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az utak szórására ismét csak késve
történt meg, lakossági bejelentést követôen.

Az elsô ónos esô 2004. december 17-én (pénteken) esett, amikor a
hômérôk -2, és -3 C fokot mutattak, amit a Meteorológiai szolgálat
elôre jelzett. Másnap ugyan olvadt a napsütötte helyeken, de estére is-
mét lefagyott. Az Üdülô terület meredek és lejtôs utcáiban közlekedni
nem lehetett, így még 2004. december 20-án hétfôn délelôtt, sem volt
biztonságos a közlekedés a fel nem szórt jeges utakon. Ismét lakossá-
gi bejelentés után sikerült azt elérni, hogy a Tulipán utca és a Nefe-
lejcs utca járhatóvá vált. A Hóvirág utcáról nyíló többi keresztezô ut-
cák szórása változatlanul elmaradt.

A második ónos esô december 23-án volt. Másnap délelôtt kérés
nélkül megtörtént az utak csúszásmentesítése.

A harmadik ónos esô 2005. január 20. este kezdôdött, másnap az
egybefüggô jégfelületen sem, gyalogosan sem gépjármûvel nem lehe-
tett közlekedni. Ismét lakossági bejelentés, majd az azt követô önkor-
mányzati ellenôrzés után indult meg az utcák szórása.

A hóesés azonban nem sokáig váratott magára, - mint azt a Mete-
orológiai Szolgálat elôre jelezte – mert 2005. január 26-án (szerdán)
hajnalban megérkezett, és egész nap délután 4:00 óráig esett. A
hômérséklet -2-5 C fok között volt.

Az elsô hóeltakarítás az Üdülô területen (régi tehergépjármûvel)
szórás nélkül 11:30 órakor kezdôdött.

A délutáni órákra leesett hó megközelítette a 8-10 cm.
Ismét lakossági bejelentésre este félnyolc órakor az új munkagép,

eltolta a havat, de szórás megint nem történt. (A Meteorológiai szol-
gálat erôs lehûlést jósolt).

2005. január 27. a hômérséklet -7 C fok. Az új munkagép 09:45
órakor a hóeltolást követôen a szórást is elvégezte a Hóvirág utcá-
ban.

Így Telki egyik legmeredekebb utcája járhatóvá vált.
Változatlanul nem került sor minden mellékutca csúszásmentesíté-

sére, (Tulipán utca, Fô úttal párhuzamos körforgalomhoz esô mere-
dek része) amelyek változatlanul balesetveszélyesek.

A Telki Napló múlt év októberi számában megjelent tájékoztatóból
értesültünk, hogy a hóeltakarítási készenléti díj 400.000 Ft/hó kerül
az Önkormányzatnak, amit még óradíj és egyéb költségek is terhel-
nek. Örömmel fogadtuk a többfunkciós munkagép vásárlását és év vé-
gi üzembeállítását, amely reményeink szerint megoldja a téli közleke-
dés gondjait a hó eltakarítását, és szórását.

Az általunk leírtakból úgy látjuk, hogy önmagában a munkagép
megvásárlása nem oldotta meg a téli, „elvárható biztonságos közle-
kedésünket”, amennyben a munkagépet nem az idôjárás által kívánt
technológiával kellô idôben, kellô gyakorisággal, és szakszerûséggel
használják a csúszásveszély megszûnetetésére.

Éppen ezért az Üdülô terület lakói arra kérjük Polgármester Urat,
hogy szíveskedjék megvizsgálni:
•  hogyan lehetséges a magas készenléti díj és járulékos költségek
mellett e munkák elvégzésével megbízott cég így teljesíti vállalt köte-
lezettségét?
•  ki határozza meg a hóeltakarítás, és szórás útvonalát, sorrendjét,
valamint gyakoriságát?
•  mi az akadálya annak, hogy a hóeltakarítás + szórás egyidejûleg
megtörténjék?
•   szóráshoz milyen anyagot használnak (környezetvédelem)
•  hogyan történik a munkák szerzôdés szerinti ellenôrzése és igazolása?

Reméljük, hogy az Önkormányzat a fenti problémáinkra mihama-
rabb hatékony, megfelelô jó megoldást talál, amelyrôl szívesen olvas-
nánk a Telki Naplóban.

Szíves tájékoztatására közöljük, hogy levelünket az Ön levelével
egy idôben elküldtül a Telki Naplónak.

Telki, 2005. január 28.
Tisztelettel Az Üdülô terület lakói (hatvan aláírás)
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Az iskola vezetése munkatervet dolgo-
zott ki az Ökoiskola cím elnyerésére –
tájékoztatta lapunkat Pignitzkyné Lugos
Ilona igazgató. A munkatervbôl kiderül,
hogy tizenkét különbözô helyi és orszá-
gos szervezettel vették fel a kapcsolatot,
köztük a Budakeszi Vadasparkkal, több
környezetvédelemben érdekelt vállako-
zással és a Trefort Gyakorló Iskolával.
Az udvaron étolaj-gyûjtô edényt helyez-
tek el, ahová a lakosság is hordja az el-
használt olajt. A kimosott, mûanyagból
készült tejfölös, kefires, mosószeres stb.
flakonok összegyûjtésére a fôbejárat
mellett helyeztek el egy gyûjtôdobozt.
Hamarosan felszerelik a fémdoboz falip-
rést is, amellyel egész kicsire lehet zsu-
gorítani a kólás és sörös dobozokat. Az
összepréselt fémhulladék kilónként 150
Forinttal gyarapítja az iskola kasszáját.
Az intézményben a tanárok és a diákok
szelektíven gyûjtik a tiszta papírt és a
mûanyag palackokat.

A pedagógusok környezetvédelmi ne-
velést elôsegítô továbbképzésen vettek
részt, a gyermekek pedig szemetet
gyûjtöttek a faluban.

Január18-án indult a kupak hete. A ta-

nulók összesen 6022 db mûanyagkupa-
kot gyûjtöttek. Az akcióba az óvodát is
bevonták. Még két további fordulót ter-
veznek a kupakgyûjtô versenyen, a be-
gyûjtött kupakokat pedig egy közeli hul-
ladékhasznosító cégnek adják át, ahol az
újrafeldolgozott kupakokból mûanyag
padokat fognak készíteni az iskola udva-
rára. Az iskola vezetése ezúton kéri a fa-
lu lakosságát, hogy a kupakok gyûjtésé-
vel és leadásával segítsék a kitûzött cél
elérését! 

Tervezik az iskola körüli terület fásítá-
sát és a körforgalom növényekkel tör-
ténô beültetését is, programokat szervez-
nek A Föld napja, A madarak és fák nap-
ja és A környezetvédelmi világnap alkal-
mából.

Február 22-én Környezetvédelmi Kon-
ferenciát rendeztek az iskolában, a kis-
térségben mûködô óvodák és iskolák ér-
deklôdô pedagógusai számára.  A konfe-
rencián az érdeklôdôk a fenntartható fej-
lôdés oktatása mellett megismerkedhet-
tek a Budakeszi Vadaspark oktatóprog-
ramjával, „Környezeti nevelés a szabad-
ban” címmel, valamint elôadást hall-
gathattak meg a környezet-kultúrát szol-

gáló, újrahasznosítási programokról,
eszközökrôl, és a tanórát kiegészítô isko-
lai foglalkozásokról.

fa

Iskolai hírek
A Telki Napló januári számában az Alapítványi Bál felsorolt támogatói közül ki-
maradt  a Telkiben is üzlettel rendelkezô Photo Hall. A hiányosságot ezúton pótol-
juk.
Kistérségi pedagógus konzultációnak adott otthont januárban a Telki Általános Is-
kola. A meghívott vendég Dr. Csonka Csabáné, az Oktatási Minisztérium Fôtaná-
csosa volt. A konzultáció témája a szöveges értékelés osztályzás helyett történô be-
vezetése volt. A meghívott kistérségi pedagógusok megállapodtak abban, hogy
márciusban újra találkozni fognak.
Az iskola ECDL tanfolyamot szervez, heti két délutáni alkalommal az iskola szá-
mítógépes termében.
Mohácsi Márton 5. osztályos telki tanuló nyerte a Zsámbékon megrendezett kistér-
ségi József Attila szavalóversenyt. Iskolánk diákjai a budaörsi Kesjár Csaba iskola
mögött a második helyen végezetek a körzeti, alsó tagozatosok számára rendezett
ügyességi akadályversenyen. Gratulálunk!

A Telki Általános
Iskolában a 2005. évi
beiratkozás idôpontjai:

Április 6. (szerda) 14-18 óráig, 

Április 7. (csütörtök) 8-18 óráig,

Április 8. (péntek) 6-18 óráig

A beiratkozás helye: Telki Általá-
nos Iskola, Telki, Muskátli u. 2.
földszint, igazgatóhelyettesi iroda.

A beiskolázás feltételeirôl részle-
tes tájékoztató megtekinthetô az
iskolában, a falu hirdetôtábláin, a
postahivatalban, az önkormány-
zatnál illetve a www.telki.hu In-
ternetes címen.

Április 4-én 8-10 óra között be-

mutatkoznak, bemutató órát

tartanak az elsôs tanítónôk. Az

érdeklôdôk megismerkedhetnek

az iskolaotthonos "guruló osz-

tály" módszer lényegével.

Ökoiskola ccímre ppályázik aa TTelki ÁÁltalános IIskola

A Telki iskolások szlovákiai sítáborozáson vehettek részt
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Szennyvíz
Az új szennyvíztisztító átadása, pontosabban a Telki-Víz Kft. megala-
kulása óta számos lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz. Az
új szolgáltatási szerzôdéseket az ügyfelek egy része nem írta alá, mert
azt pontatlannak és elônytelennek vélte. Sokan sérelmezték, hogy a
Telki-Víz olyan helyekre is küldött szerzôdéseket, ahol egyáltalán
nincs szennyvízcsatorna. 
Sárvári Endre ügyvezetô igazgató szerint valóban felmerült néhány ki-
sebb probléma. „Az alapadatbázist a korábbi szolgáltatótól, az Érd és
Térsége Vízközmû Kft.-tôl kaptuk, ez okozta a gondokat. A lakosság
részérôl azonban nem csak panaszokat, hanem elismerô szavakat is
kaptunk a gyors problémamegoldásért” – mondta a szakember. A ki-
küldött szerzôdésekkel kapcsolatos kifogásokra az igazgató hangsú-
lyozta: elôfordulhatott olyan adminisztrációs probléma, hogy az ÉTV
nem csak 2004. november 1-ig, hanem az egész évre kiszámlázta a dí-
jat. - Ezúton is felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ebben az esetben
természetesen csak 2005. januárjától kell a Telki-Víz Kft. felé megfi-
zetni a szolgáltatás ellenértékét – szögezte le Sárvári Endre. tl

Mûvészeti Barangolások a 
Zsámbéki-medencében

2005. március 20-án, vasárnap 

A Zsámbéki-medence festôi tája, kulturális öröksége és emberba-
rát környezete számos mûvészt vonz a környék településeire.
Programunk célja, hogy bemutassuk a nagyközönségnek nem
csak a mûveket, hanem magát az alkotó embert is saját mûhelyé-
ben. Ismerjük meg jobban kistérségünk kulturális kincseit és
egymást, hiszen szomszédok vagyunk. E szemlélet jegyében fog-
tak össze a szervezôk, akik mindnyájan kistérségi civil szerveze-
tek tagjai. Ezen szervezetek: Zsámbéki-medence Életminôség
Egyesület, Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület,
Mûvészet az Életért Alapítvány. A rendezvény a Zsámbéki-me-
dence Térségfejlesztô Kht és a Talentis támogatásával jön létre.
A mûvészek tehát ezúton hívják meg az érdeklôdô családokat
és zarándokokat egy kirándulásra a Zsámbéki-medencébe. 

A nap folyamán, 9.30-tól végiglátogathatók a nyitott mûtermek
négy településen (Biatorbágyon, Herceghalomban, Pátyon, és
Zsámbékon), 12 helyszínen, 25 mûvésszel. A megnyító ünnepség
Herceghalmon a GÁLL Gregor mûteremháznál lesz, ahol
meggyújtjuk a Mûvészetek Lángját. A legkitartóbb mûvész-fel-
fedezô elnyerheti GÁLL GREGOR szobrászmûvész immáron
hagyományosan felajánlott bronzszobrát. A gyerekek tombolaje-
gyeket kapnak az esti mûtárgy sorsolásra. 17 órakor  kerül sor a
záró-rendezvényre, a Biatorbágyi Közösségi Házban.

Várunk tehát mindenkit szeretettel.

Újabb alkotók jelentkezését folyamatosan fogadjuk a Mûvészet
az Életért Alapítvány Összmûvészeti Csoportba.
Információ: Gáll Arielle, (06 23) 319-098 vagy (06 30) 951-
3000 és a www.eletminoseg.hu illetve a www.muveszetesokta-
tas.shp.hu honlapokon.

Nyitott mûtermek:

Herceghalom: Thallóczy u. 3., Árvalányhaj u. 29., KEK Geszte-
nyés u.
Páty: Erkel u. 6., Gyopár u. 6/b.
Zsámbék: Bicskei út 23., Határ u. 6.
Biatorbágy: Füzes köz 2., Kossuth F. u. 30., Füzes u. 41., Forrás
u. Hrsz 3463
A részletes térképet is tartalmazó kiadvány a fenti helyszíneken
kapható.

A KKOOKKUUKKKK EEggyyeessüülleett szeretettel meghívja Önt 
2005. március 11-én, pénteken

irodalmi estjére, melyet 
Kodolányi János születésének évfordulója

alkalmából rendezünk.

PPrrooggrraamm::

17.00. Koszorúzás a Kodolányi-szülôház
emléktáblájánál
(Telki, Fô út 31.)

17.30. JJóókkaaii AAnnnnaa írónô elôadása Kodolányi
Jánosról, saját mûveirôl, az írói felelôsségvállalás

kérdésérôl napjainkban
Dedikálási lehetôség!

(Telki Óvoda, Harangvirág u. 3.)

Minden Kedves Érdeklôdôt, Irodalombarátot
szeretettel és egy csésze teával várunk!

A január végén megrendezett FALUDISZNAJA képei
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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!
ffeebbrruuáárrii llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 

Szabóné Újszászi Erika és
Szabó Zoltán gyermeke Szabó
Dalma

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Telki Általános Iskola

– gyakorlott fejlesztô pedagógusi szakképesítéssel
rendelkezô tanárt keres a tanulói, tanulási speciális igények
ellátása érdekében.
Érdeklôdni Pignitzkyné Lugos Ilona iskolaigazgatónál lehet.

– jó fizikumú, megbízható, munkabíró takarító(nô)t keres
megbízásos munkavállalói jogviszonyban. Munkaidô délután
18 órától. Megfelelô munkaerô részére stabil, munkahely,
hosszú távra. 
Érdeklôdni személyesen lehet Benus András gondnoknál.

R E F O R M Á T U S
I S T E N T I S Z T E L E T

Telkiben, minden vasárnap 15 órától

az Orgona utca 26-ban

A NYUGDÍJASKLUB
PROGRAMJAI

Febr 28-án, hétfôn színházlátogatásra kerül sor.
A különbusz 17 órakor indul a Pajta elôl.

A nyugdíjasklub soron következô rendezvénye
március 19-én, szombaton, 16 órától kerül

megrendezésre. A téma az egészséges élet lesz.

K AT T I N T S O N  RR Á !
w w w. t e l k i f o r u m . h u
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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 TBK, OKB 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 28. szombat Nyugdíjas Klub Színházlátogatás: Márai - A gyertyák csonkig égnek Magyar Színház ESZB Halász Terézia
március hó folyamán Asztali tenisz, csocsó- és sakkverseny Könyvtár ISB Szûcs János
március 1. 18:00 Szántai Lajos mûvészettörténész elôadása Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 5. délelôtt Tavaszi Játszóház Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya
március 5. 10:00 Kreatív foglalkozás: üvegfestés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 5. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
március 8. Kodolányi-évforduló Kodolányi János születésnapjának évfordulója - koszorú elhelyezése Iskola, Kodolányi-emléktábla KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
március 11. Irodalmi est Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés, mûsor, fáklyás felvonulás Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
március 19. Tavaszi falutakarítás Falutakarítás faluszerte Önkormányzat-KOKUKK Hámos Áron
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 hó folyamán Öreghegyi-dûlô kerékpárverseny, kézilabda, Telki-Budajenô önkormányzati focimeccs ISB Szûcs János
április 2. 10:00 Kreatív foglalkozás: húsvéti dekor Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
április 15. Irodalmi pályázat Kodolányi János irodalmi pályázat eredményhirdetése Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
április 16. 10:00 Kreatív foglalkozás: kavicsfestés Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
április hó folyamán Papp Gábor mûvészettörténész - manicheizmus Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
április 16. Nyugdíjas Klub Parlament látogatás Parlament ESZB Halász Terézia
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
május hó folyamán 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 20-22. Telki Fesztivál Fotópályázat eredményhirdetése Pajta KOKUKK Csernok Krisztina
május 25. v. 26. egész nap Challange Day (A Kihívás Napja) Iskola,Teniszklub Iskola, OKB, ISB Pignitzkyné , Szûcs János, Homonnai E.
május hó foly. ill. május 29. egész nap   Tájfutó verseny, Sport-rendezvények - Gyermeknap, Majális faluszerte Iskola, OKB, ISB Pignitzkyné, Szûcs János, Gadolla Gábor
június 4. 20:00 Karaokee Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
június hó folyamán 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 hó folyamán Természet-nap háziállatainkkal, növényeinkkel - humoros vetélkedôn Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
július-augusztus Bogácsi táborozás fiataloknak ISB Szûcs János
július-szeptember Parlagfû-irtás faluszerte KOKUKK Hámos Áron
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 (sport: kézilabda, foci, Telki-Budajenô visszavágó) Iskola ESZB, ISB, KOKUKK Halász Terézia, Szûcs János
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 Önkormányzat-KOKUKK Hámos Áron
szeptember hó folyamán Komolyzene játékosan, könyvbemutató, író-olvasó találkozó, kenyérsütô vetélkedô Mûvészek Háza Mûvészek Háza Bujáki László
október hó folyamán Asztali tenisz, csocsó- és sakkverseny Könyvtár ISB Szûcs János
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 15. du. és este Falukáposztája Pajta OKB 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 8. Irodalmi est Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
november 11. este Márton-napi felvonulás Iskola Iskola -
november 19. 10:00 Kreatív foglalkozás: angyalfigurák, mikulásfigurák Teniszklub Teniszklub Homonnai Erika
november hó folyamán 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 10. du. Nyugdíjas Klub Ádventi délután Iskola ESZB Halász Terézia
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
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