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Tavaszi vadvíz sustorog, 
elárad zúgva a határban. 
Varjak, sereglô vándorok 
kiáltanak harsány-vidáman.

…

Megtépett felhônyáj vonul, 
közte az ég ártatlan kékje, 
s fentrôl egy szelíd sugárkéve 
a szérôskert csendjébe hull.

Tavasz, tavasz. Édes igézet.
Állsz önfeledten, ontja rád 
rügy-illatát a kert, s megérzed 
a csorgó tetôk jószagát.

Kivág a vadvíz sustorogva, 
kakas kiált a kert alatt, 
nyersillatú lágy szél szalad, 
s szemedet puhán befogja.

(Rab Zsuzsa fordítása)

www.telkiforum.hu

Az Állami Állategészségügyi Szolgálat nemrégiben lezajlott vizsgálata
során megállapítást nyert, hogy Telki közkedvelt, két éve üzemelô
ökopiaca nem az elôírásoknak megfelelôen mûködik. A piacot mûködtetô
Biokultúra Egyesület támogatásért folyamodott az Önkormányzathoz a
mûködéshez szükséges feltételek megteremtése érdekében. 

Új háziorvos Telkiben

Beszámoló a 9. oldalon

10. oldal 

Részletek a 4. oldalon

Volt, van. Lesz?
Bezárhat az Ökopiac Telkiben 

Az internetes fórum februári megszületése óta ébredezik a falu. A
TelkiFórm egyik alapítójával, Danóczy Balázzsal beszélgettünk.

Vendégünk volt Jókai Anna
Március 11-én, a már hagyománnyá váló, Kodolányi János születésének
évfordulója alkalmából rendezett irodalmi est vendége Jókai Anna volt. Az
óvodában rendezett elôadást koszorúzás elôzte meg az író szülôházánál.

Riport a 6. oldalon

Alternatív vágányok
Sokak fantáziáját mozgatta meg az a Talentis-projekttel kapcsolatos hír,
miszerint a majdan megvalósuló oktatási-tudományos campust elôvárosi
gyorsvasúttal kívánják a fôvárossal összekapcsolni. Az ötletrôl a sajtóban
több félreérthetô hír jelent meg, így ideje megvilágítani, hogy mirôl is van
szó valójában. 

Február elsejétôl csütörtöki napokon 15 és 18 óra között új háziorvos
rendel Telkiben.  Dr. Kiss-Leizer Márta lapunkban is bemutatkozik a telki
lakosoknak. 

Írásunk az 5. oldalon
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Beszámoló a képviselôtestület üléseirôl
2005. február 24.
1. napirendi pont: A 2005. évi költségve-

tés, bizottsági költségvetések megtár-

gyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester,
valamint a bizottsági elnökök

Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnö-
ke, Móczár Gábor részletesen ismertette
a Bizottság költségvetési tételeit, Varga
Mihály polgármester több helyen kon-
cepcionális kifogásokat emelt azzal kap-
csolatban, hogy milyen költségnemen
szerepelnek az egyes tételek. Rövid vita
után a felvetett szempontok figyelembe
vételével korrigált 2.630.000 forintos
összeget a testület egyhangúan megsza-
vazta a Bizottságnak.

Ezután a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnöke, Halász Terézia adta elô a
Bizottság költségvetési igényét. Az
elôzetes beterjesztés szerint igényelt
12.060.000 forintot a testület szintén
egyhangúan megszavazta.

Az Ifjúsági és Sport Bizottság költségve-
tésének tárgyalását az elnök betegsége
miatt a következô ülésre halasztották.

2. napirendi pont: Társadalmi szerveze-

tek támogatása

Elôterjesztô: Móczár Gábor, Oktatási és
Kulturális Bizottság elnök

A Telkiben mûködô társadalmi szerveze-
tek önkormányzati támogatásra pályáz-
hattak. A beérkezett igényeket az OKB
véleményezése után a Képviselôtestület
az alábbiak szerint bírálta el: 

Az iskola alapítványának 300.000 forin-
tos támogatását a vízitúrára 1 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással elfogadták, az
Ökopiac 230.000 forintos támogatási ké-
relmét 1 tartózkodás mellett elutasítot-
ták, a Telki Polgárôrség 320.000 forintos
támogatási kérelmét egyhangúlag elfo-
gadták, a Cserkészek 200.000 forintos tá-
mogatási kérelmét egyhangúlag elfogad-
ták, a KOKUKK Egyesület támogatási
kérelmeit: a Telki Nôikar fenntartási
költségeire 100.000 forintot, a Stabat
Mater elôadására 80.000 forintot, az
egyesület mûködési költségeire 90.000
forintot, a kulturális programokra
136.000 forintot, környezetvédelemre
130.000 forintot a képviselôtestület egy-
hangúlag elfogadta.

A pályázó társadalmi szervezetek így

összesen 1.355.000 forint támogatáshoz
jutottak.

3. napirendi pont: A tornacsarnok en-

gedélyeztetéséhez szükséges határozat

meghozatala

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester

A testület egyhangúlag megszavazta a
határozatot.

4. napirendi pont: A szociális munkások

további foglalkoztatása és szerzôdésük

lejártának kérdése

Elôterjesztô: Lack Mónika jegyzô

A tárgyban heves vita alakult ki, mivel a
képviselôk meglehetôsen ellentétes be-
nyomásról számoltak be a szociális mun-
kások teljesítményével kapcsolatban, és
túlsúlyban voltak a negatív vélemények.
Abban nagyjából mindenki egyetértett,
hogy a szociális munkások által készített
jelentés nem tartalmaz elegendô infor-
mációt ahhoz, hogy a testület meg tudja
ítélni az eredményeiket. Abban viszont
nem volt egyetértés, vajon szükség van-e
további munkájukra az eddigi keretek
között. Végül a testület a szerzôdésük
meghosszabbítását 5 ellenszavazattal, 4
tartózkodás mellett elutasította, továbbá
felkérték az Ifjúsági és Sport Bizottságot,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságot, hogy dolgozzanak ki új javas-
latot a szociális munkások munkájának
más, hatékonyabb módon történô ellátá-
sára.

5. napirendi pont: A védônô gépkocsi-

átalány támogatása

Elôterjesztô: Lack Mónika jegyzô

A korábbi védônô is kapott 500 km/hó
gépkocsi-átalányt, ezért ezt a testület
most is egyhangúan megszavazta.

2005. március 10.
1. napirendi pont: A 2005. évi költségve-
tés elfogadása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A korábbi testületi üléseken részletesen
tárgyalt költségvetést a Képviselôtestület
egyhangúan elfogadta. (Bôvebben lásd a
következô oldalon).  

2. napirendi pont: A Pilis-Buda-Zsám-
bék Többcélú Kistérségi Társulás ala-
pító okiratának módosítása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Kistérségi Társulás közgyûlése az
alapszabály módosítása mellett döntött.
A módosítást az önkormányzatoknak jó-
vá kell hagyni. Varga Mihály tájékoztató-
ja után a Képviselôtestület a módosítást
egyhangúan elfogadta.

3. napirendi pont: Tornacsarnok közbe-
szerzési eljárásának tárgyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály tájékoztatta a képviselôket
arról, hogy a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges szakhatóság
engedélyek közül a Közlekedési Fel-
ügyelet és a Kéményseprô Hivatal en-
gedélyére várunk. A képviselôk megvi-
tatták a közbeszerzés értékelésének
szempontjait, és felkérték a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottságot, hogy a
kivitelezés megfelelô színvonalának biz-
tosítását garantáló szempontrendszert
dolgozza ki. (A részletekrôl lásd írásun-
kat a következô oldalon)

4. napirendi pont: Egészségház közbe-
szerzési pályáztatásának kérdései

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály indítványozta, hogy nyílt
hirdetménnyel indított tárgyalási eljárás
keretében legyen a közbeszerzés kiírva.
Tájékoztatta a képviselôket, hogy a fel-
merülô nehézségek ellenére a közbeszer-
zés kiírására hamarosan sor kerülhet. (A
részletekrôl lásd írásunkat a következô
oldalon)

5. napirendi pont: Telki településszerke-
zeti terv döntést igénylô kérdéseinek
megtárgyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A lakásprogram kidolgozása, valamint a
funkciók helyszínének kijelölése alapos
elôkészületet igénylô feladat, amit a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizott-
ság fog elvégezni. A Budapest környéki
agglomeráció rendezési tervének törvé-
nyi elôkészítése jelenleg folyik, ezzel
Telki rendezési tervének összhangban
kell lennie.

6. napirendi pont: A rászorulók lakástá-
mogatási segélyének tárgyalása

Elôterjesztô: Halász Terézia képviselô,
az Egészségügyi- és Szociális Bizottság
elnöke
A napirendi pontot a személyiségi jogok
védelme miatt zárt ülésen tárgyalta a
Képviselôtestület

Imhof Iván, Füzesi Attila
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Március 10-én elfogadásra került Telki 2005-ös költség-
vetése, a fô összeg  1,88 milliárd forintban lett megáll-
apítva.

Érdeklôdésünkre Varga Mihály polgármester elmondta,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei költségvetés is
tartalmaz minden olyan beruházási tételt, amelynek
megvalósítására esély mutatkozik. Természetesen a költ-
ségvetés felhalmozási fejezetének teljesülése nagymér-
tékben függ a bevételek alakulásától. Az idei évben - a
tavalyihoz hasonlóan – két kiemelt nagyberuházásra for-
dítják a legnagyobb figyelmet, és ennek rendelik alá az
összes többit. Az iskola bôvítése és tornacsarnok építés,
valamint az egészségház kivitelezése kiemelkedô je-
lentôségô településünk életében, ezért megvalósításuk
abszolút prioritást élvez.

Költségvetés - 2005 Tendereztetés elôtt a
Tornacsarnok és az

Egészségház
A tornacsarnok tervei elkészültek, engedélyeztetés céljá-
ból a biatorbágyi építéshatóság elôtt van az anyag. A
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges szakha-
tósági engedélyek nagy része megérkezett, még a Közle-
kedési Felügyelet és a Kéményseprô Hivatal engedélyé-
re várunk. 

Március 10-i ülésükön a képviselôk megvitatták a köz-
beszerzés értékelésének szempontjait, és felkérték a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a ki-
vitelezés megfelelô színvonalának biztosítását garantáló
szempontrendszert dolgozza ki. Még ezt megelôzôen,
február 28-án aláírásra került a közbeszerzési eljárást bo-
nyolító cég megbízása. 

Az Egészségház közbeszerzési eljárásának kiírását két
esemény is késlelteti.

Az egyik beruházó-tulajdonostárs, Dr. Rédai Krisztina
fogorvos, hosszabb külföldi tartózkodás miatt visszalé-
pését tervezi. Varga Mihály polgármester a képviselôk
támogatását maga mellett tudva arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy a falu a beruházást a résztvevô tulajdo-
nostárs(ak) esetleges visszalépése esetén is megvalósítja.
További idôveszteséget okoz, hogy az ÁNTSZ kikötése-
ket tett az épület terveivel kapcsolatban. A tervezô és az
ÁNTSZ szakemberei közötti egyeztetés megtörtént, és a
módosítások átvezetése folyamatban van.

Felvetôdött, hogy nyílt hirdetménnyel indított tárgyalási
eljárás keretében a közbeszerzés kiírásának szempontjai
közé kerüljön beépítésre, hogy részben vagy egészben
építési telekkel fizethessen a falu a kivitelezônek. Ezál-
tal - az egészségház emeletén kialakításra kerülô önkor-
mányzati lakások eladása után - akár pénzügyi pozití-
vum is keletkezhet, amit a tornacsarnok építésébe lehet-
ne átforgatni. Felmerült, hogy praktikus lenne a torna-
csarnok és az Egészségház közbeszerzését összekötni,
azonban - amint az kiderült - a vonatkozó jogszabályok
ezt nem teszik lehetôvé.

Füzesi Attila

Az építményadó rendelet
hatása

Két hónap alatt háromszázzal nôtt a bejelentett telki
lakosok száma

Ez a szám természetesen nem azt jelenti, hogy ennyien
költöztek ide az elmúlt napokban. A többség eddig is Tel-
kiben élt, csak különbözô okokból kifolyólag eddig nem
jelentkezett be telki lakosnak.
A települések éves költségvetésének - így Telki költségve-
tésének is - fontos forrását képezi a központi költségve-
tésbôl leosztott úgynevezett normatív támogatás, amit a
lakosság lélekszáma alapján ítélnek oda. Ez minden beje-
lentett lakos után évente százezer forint körüli összeget je-
lent. Könnyen kiszámítható, hogy ezáltal mintegy 30 mil-
lió forinttal több éves állami támogatáshoz jut a falu - és
ez így logikus is, hiszen a nem bejelentett telki lakosok is
használják a falu infrastruktúráját, az intézményeket,
igénybe veszik a település nyújtotta szolgáltatásokat.
A rendelet valódi célja ennek a plusz állami forrásnak a le-
hívása volt, ezért úgy lett megalkotva, hogy a bejelentett
lakosok döntô többsége vagy teljes mentességet élvezzen
az adó befizetésének kötelezettsége alól, vagy csak jelké-
pes - évi néhány ezer forintot kitevô - összeggel kelljen
hozzájárulnia a költségvetéshez (pl. 400 négyzetméteres
ház esetén évente 3600 forinttal).

Nyílt polgármesteri fogadóóraNyílt polgármesteri fogadóóra

április 13-án, szerdán 18 órától április 13-án, szerdán 18 órától 

az iskola épületébenaz iskola épületében
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2003  tavaszán a Biokultúra Egyesület bu-
dakeszi csoportja ökopiac létrehozását és
szakmai felügyeletét vállalta Telkiben,
amelyet azóta folyamatosan, térítésmente-
sen biztosít. Az Önkormányzat lehetôsé-
get adott az ötlet megvalósítására, bár azt
kérte, hogy a piaccá minôsítés elôtt az
üzemeltetôk bizonyítsák az elképzelés
életképességét. Ezért szervezetileg a piac
nem állt fel; az árusok egyénileg – az
Egyesület által is rendkívül kedvezônek
mondott – négyzetméterenként 100 forin-
tos szabadtéri területhasználati díj fejében
kínálhatták portékáikat, ráadásul ezért az
összegért a fedett Pajtát és a Jung ház mel-
lékhelyiségeit is igénybe vehették. Az Ön-
kormányzat a díj összegét az eltelt két év
alatt nem emelte.
Az ökopiac ma a kisgyerekes családok, a

tudatosan, egészségesen táplálkozók és a
gyógyulni vágyók számára alapszolgálta-
tást nyújt, és országosan is jegyzik. Ripor-
tot készített például róla a Petôfi rádió,
újságcikkek jelentek meg a létesítésérôl

(Falu Város Régió urbanisztikai szaklap,
stb.), tartalmazza az országos AMC szak-
mai kiadvány, 2005. elején a HVG is írt
róla.
Sokakat büszkeséggel tölt el, hogy egy

maréknyi közösségnek még Ökopiaca is
van; itt fontos az emberek egészsége. A pi-
ac jelentôségét legfôképpen az adja, hogy
kialakult egy olyan vásárlóközösség,
amely, hosszútávon számít arra, hogy a
régióban megvásárolhatja a vegyszer- és
egyéb káros anyag mentes, gazdag vita-
min és ásványi anyag tartalmú, egészsé-
ges élelmiszert. Az üzemeltetôk 2004. má-
jusában autóbuszos látogatást is szervez-
tek vásárlóiknak azokba a gazdaságokba,
ahonnan a zöldség-gyümölcs Telkibe ér-
kezik. A programot a Fülöpkert Bioszövet-
kezet mellett a Telki Önkormányzat anya-
gilag is támogatta. Egy idén februárban
készített felmérés szerint a piac vásárlói
(63 aláírás) valamennyien fontosnak érez-
ték kisgyermekük, családjuk egészséges
táplálása mellett, hogy tudják, honnan

származik az élelmi-
szer, volt-e vegyszer-
rel kezelve. Többen
kiemelték a bio élel-
miszerek jó ízét is. Ki-
derült, hogy Telki és a
környezô települések

mellett Piliscsabai és Etyeki törzsvevôje is
van a piacnak. Egy vásárló (Kanadában
élt korábban) azt írta, hogy a torontóiak
150 km-t is képesek megtenni hétvégen-
ként ezért az élelmiszerért a Mennonita
piacig…
Az Állami Állategészségügyi Szolgálat
kifogásai után a Biokultúra Egyesület az-
zal a kéréssel kereste meg az Önkormány-
zatot, hogy tegye lehetôvé az ökopiac
fenntartását és törvényes mûködését. Az
egyesület szerint a sikeres bevezetést kö-
vetôen idôszerûvé vált, hogy az alkalman-
kénti önkormányzati területfoglalási en-
gedéllyel árusító ôstermelôk piaccá szer-
vezôdjenek. Kérelmükben két lehetséges
helyszínt jelöltek meg. Az egyik a Pajta a
Jung házzal (ebben az esetben igénybe
vennék a Polgármesteri Hivatal vizes he-
lyiségeit is), a másik a Telki Általános Is-
kola, amit sátrak alkalmankénti felállítá-
sával és a vizesblokk használatával átme-
netileg alkalmassá lehetne tenni a piac be-
fogadására. Indoklásuk szerint más tele-
püléseken is kulturális központok fogad-
ták be az ökopiacokat. A kérelmezôk a ha-
tósági engedélyek és közmûnyilatkozatok
beszerzését, a piacfelügyelet megszerve-
zését, elôkészítését, a pályázatok benyúj-
tását vállalnák, azonban az Ökopiac fenn-
tartójának szerepét a Telki Önkormány-
zatban látnák leginkább. 
Az Képviselôtestület álláspontja szerint
azonban sem a Polgármesteri Hivatal,
sem az Általános Iskola nem alkalmas pi-
aci helyszín. Bár, ahogy az elôzmé-
nyekbôl is kitûnik, az Ökopiac létrejöttét
és mûködését kedvezményekkel is támo-
gatták, a fenntartói szerepkört – és az ez-
zel járó feladatokat – nem szívesen vállal-
nák át a kezdeményezôktôl.
Ha lesznek az ügynek további fejlemé-
nyei, beszámolunk róla.

Köveskuti Tünde

K Ö Z É L E T

Volt, van. Lesz?
Az Állami Állategészségügyi Szolgálat bezárathatja az Ökopiacot Telkiben

Az Állami Állategészségügyi Szolgálat nemrégiben lezajlott vizsgálata so-
rán megállapítást nyert, hogy Telki közkedvelt, két éve üzemelô ökopia-
ca nem az elôírásoknak megfelelôen mûködik. Az indoklás szerint a piac
üzemeltetôjének biztosítania kell a tisztítható padlót (a Pajta betonozott
aljzatát elfogadnák), locsolótömlôt, a takarítási szennyvíz kiöntésének le-
hetôségét, zárt kukát, mellékhelyiséget két vécével, kézmosóval – az álla-
ti eredetû termékeket árusítók számára melegvíz ellátással.

A piacot mûködtetô Biokultúra Egyesület támogatásért folyamodott az
Önkormányzathoz a mûködéshez szükséges feltételek megteremtése ér-
dekében. A kérelmet azonban – egy tartózkodás mellett – a Képviselôtes-
tület elutasította. Cikkünkben az elôzményeket és a döntés hátterét ele-
meztük.



Tény, hogy a Talentis Programiroda a
Zsámbéki-medencében a térség közle-
kedési rendszerét is jelentôsen befolyá-
soló ingatlanfejlesztést kíván megvaló-
sítani. A projekttel összefüggésben
megnövekszik a térség lakossága, je-
lentôs számú új munkahely jön létre, s
ezzel új utazási igények keletkeznek. A
tervezôk fontos célként jelölték meg,
hogy a területfejlesztés oly módon való-
suljon meg, hogy ne a meglévô, amúgy
is zsúfolt közúti hálózatot terhelje, ha-
nem részesítse elônyben a környezetba-
rát és tömegeket kiszolgálni képes meg-
oldásokat. Erre a kötöttpályás gyorsva-
sút a legalkalmasabb. Bár egyes sajtóhí-
rekbôl sokan arra következtettek, hogy
új vasút kiépítésérôl van szó, sôt a bul-
vársajtóban már-már a mágnespályás
szupervonat képe lebegett, gyorsan le
kell szögezni, hogy szó sincs ilyesmirôl.  

A Talentis Programiroda és a MÁV Rt.
szakértôi által elvégzett közös vizsgálat
arra a következtetésre jutott, hogy a vár-
ható utazási igényeket figyelembe véve
a legkézenfekvôbb megoldás, ha a meg-
lévô vasútvonal adottságainak felhasz-
nálásával kialakítanak egy korszerû
elôvárosi menetrendet. Mindehhez ter-
mészetesen jelentôs fejlesztések is páro-
sulnának, hiszen a majdani utasok szá-
mára a vasút csak akkor lehet vonzó, ha
kényelmes szerelvényeken utazhatnak,
jól kiépített, tiszta állomásokat vehetnek
igénybe, s nem utolsósorban, ha az állo-
másokhoz megfelelô mennyiségû, biz-
tonságos parkolóhely kerül kiépítésre.

Más kérdés, hogy mikor és mit profi-
tálhat mindebbôl Telki? Be kell látni,
sajnos nem sokat, és azt sem rövid tá-
von! Egyfelôl a Talentis-program még
tervezôasztalon sem igazán létezik, je-
lenleg inkább csak egy jövôbe mutató,
nagyszabású ingatlanfejlesztési elkép-
zelésrôl beszélhetünk. A projekt megva-
lósulása a Programiroda szerint is 15
éves idôszakot ölel fel, tehát a vasútfej-
lesztés még nem a közeljövô feladata
(szerencsére a MÁV a Talentistól füg-
getlenül is tervezi a Budapest-Tatabá-
nya közötti elôvárosi közlekedés kor-
szerûsítését).

Jelentôs probléma továbbá, hogy Tel-
kibôl jelenleg csak Pátyon át, nagyon
rossz minôségû úton lehet eljutni a leg-
közelebbi vasútállomáshoz, azaz a bia-
torbágyihoz. Ezt a gondot orvosolhatja
annak a tervnek a valóra váltása, amely
Telki központjából egy új nyomvonalú
út építését jelenti az M1-es autópálya
irányába. A pátyi Sasfészek pihenônél
(MOL-kút) a tervek szerint elôbb-utóbb
megépül a sztráda le-, illetve felhajtója
is.
Ezzel el is érkeztünk a vasúti alternatíva
következô kérdôjeléhez! Nem nehéz
ugyanis megjósolni, hogy ennek az új
útszakasznak a kiépítése Telki számára
sokkal nagyobb jelentôségû, mint a ter-

vezett vasúti korszerûsítés. Ha ugyanis
megteremtôdik a lehetôsége az autópá-
lya gyors és kényelmes elérésének, va-
lószínûleg kevesen maradnának azok,
akik vonatra szállnának. A legtöbb köz-
lekedés-lélektani felmérés szerint
ugyanis az autósok többsége szíveseb-
ben tölt kocsijában ülve 20 percet dugó-
ban, mintsem ugyanennyi idôt egy va-
sútállomás peronján.
Végezetül van egy földrajzi probléma
is. A vasút ugyanis csupán néhány kilo-
méterrel van közelebb Telkihez , mint a
Moszkva tér. Ha tehát a Budakeszi út
tervezett rekonstrukcióját követôen
ezen a szakaszon felgyorsulhat a tömeg-
közlekedés, igen valószínû, hogy kör-
nyékünk lakói számára továbbra is ez
marad a fôváros elérésének legoptimáli-
sabb iránya. 

tl
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Alternatív vágányok
Elôvárosi Talentis-vasút

Sokak fantáziáját mozgatta meg az a Talentis-projekttel kapcsolatos hír, misze-
rint a majdan megvalósuló oktatási-tudományos campust elôvárosi gyorsvasút-
tal kívánják a fôvárossal összekapcsolni. Az ötletrôl a sajtóban több félreérthetô
hír jelent meg, így ideje megvilágítani, hogy mirôl is van szó valójában. 
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A TelkiFórm egyik alapítóját, Danóczy Balázst kérdeztük.

Telki Napló: Honnan jött az ötlet, hogy egy helyi internetes
portált indítsatok?
Danóczy Balázs: Még az ôsz folyamán egy baráti beszélge-
tés alkalmával vetôdött fel, hogy a Telkiben lakó emberek
által kínált legnagyobb fejlôdési potenciált nem tudja ki-
használni a falu. Konkrétan arra a más által már elég so-
katmondóan megfogalmazott lehetôségre gondoltunk,
hogy az itt lakó hatalmas szellemi tôke leginkább aludni jár
haza. Erre találtuk megoldásnak az internetes fórumot,
amely megadja a lehetôséget az általában elfoglalt, és idô-
hiánnyal küszködô embereknek is arra, hogy folyamatosan
értesüljenek arról, hogy mi történik a faluban, és a saját
idôbeosztásukhoz igazodva véleményt is tudjanak nyilvá-
nítani az ôket érintô kérdésekben.
Természetesen ezzel nem a klasszikus falugyûléseket akar-
tuk felváltani. De meggyôzôdésünk, hogy sokkal többen
érdeklôdnek a falu ügyei iránt, mint akik esetleg el tudnak
menni, mondjuk egy képviselôtestületi ülésre. A kívülrôl
látszódó érdektelenség egyik oka egyértelmûen az, hogy a
napi 8-10 óra munka, az ezzel járó közlekedés idôigénye
után mindenki örül, ha végre családi körben lehet, és nehe-
zen tud idôt szakítani a közügyekre.
TN: Milyen célokat tûztetek ki magatok elé?
DB: A cél elsôdlegesen az volt, hogy felrázzuk egy kicsit a
falu közéletét, megmozdítsuk ezt az alvó szellemi tôkét, és
a falu javára fordítsuk. Ugyanakkor az oldal tervezése so-
rán kiderült, hogy több olyan lehetôség is van, amit kár len-
ne kihagyni, és hasznára válna a falu lakóinak. Létrehoz-
tunk egy olyan egységes eseménynaptárt, amely révén fo-
lyamatosan minden helyi programról értesülhetnek az ér-
deklôdôk. Külön ismertetjük a faluban található rendszeres
sport és kulturális lehetôségeket, valamint bemutatjuk a he-
lyi civil szervezeteket és a helyi mûvészeket is.
Az oldal látogatottsági adataiból hamar kiderült, hogy nagy
népszerûségnek örvend a fotógaléria, ahová a regisztrált ta-
gok megoszthatják a többiekkel a helyi eseményekkel kap-
csolatos fényképeiket, vagy éppen megmutathatják, ho-
gyan látják Telkit a fényképezôgép objektívén keresztül.
Szintén hiánypótlónak tûnik a helyi szolgáltatókról készí-
tett adatbázisunk, ahova minden Telkiben élô, vagy ide be-
jelentett vállalkozó ingyenesen bekerülhet. Amikor bármi-
lyen szolgáltatásra felmerül az igényünk, mi elôször azt
nézzük, hogy van-e helyi szakember, aki megoldhatná a
feladatot. Szerintem sokunk számára természetes, hogy ha
lehet, akkor a helyi vállalkozókat foglalkoztassuk, akik ide
vannak bejelentve, a helyi adójuk révén hozzájárulnak a fa-

lu költségvetéséhez, illetve szolgáltatásaik révén kényel-
mesebbé teszik az itt lakók életét. Eddig mindig hosszas
keresgélést jelentett, amíg találtunk valakit. Most remélhe-
tôleg elôbb-utóbb teljes körû lesz ez az adatbázisunk.
Ennyi reklámot igazán megérdemelnek a helyi vállalkozók.
Volt egy mögöttes célunk is: megmutatni a falu lakosságá-
nak, hogy szükség van a civil kezdeményezésekre, és aki
tenni akar a faluért, az a maga módján, akár a szabadidô
részleges feláldozásával is, de megteheti. Örülnénk, ha so-
kan követnék a példánkat, és a saját területükön hozzájárul-
nának Telki fejlôdéséhez.
TN: Hányan készítitek az oldalt, és ki finanszírozza a mû-
ködést?
DB: A TelkiFórum tervezését két barátommal, Móczár Ba-
lázzsal és Varga Tamással csináltuk, és mi finanszíroztuk a
programozás költségeit is. Ugyanígy hárman biztosítjuk,
hogy az oldal folyamatosan friss információkat tartalmaz-
zon, és természetesen mi álljuk a fenntartással kapcsolatos
költségeket is.
Ahhoz azonban, hogy a TelkiFórum igazán jól mûködjön,
és betöltse „küldetését”, a mi lelkesedésünk önmagában
nem elég. Szükség van arra, hogy a helyben lakók is magu-
kénak érezzék ezt az oldalt. Ez nem újság: ne csak olvas-
sák a TelkiFórumot, hanem használják is az interaktivitás-
ból adódó lehetôségeket.  Nem csak passzívan várni kell az
információt, hanem hozzátenni mindenkinek azt, amije
van. Akinek véleménye van, az írjon a fórumba, akinek he-
lyi fényképe, az töltse fel a képgalériába, aki éppen keres
valamit, vagy eladna valamit, az használja bátran az apró-
hirdetés rovatot.
Emellett a hírek területén szeretnénk teret biztosítani min-
den olyan lakótársunknak, aki esetleg grafomán hajlammal
rendelkezik, legyen az lelkes amatôr, vagy akár profi újság-
író. Írjon nekünk cikket a helyi eseményekrôl, és mi öröm-
mel megjelentetjük!
TN: Köszönjük az interjút!

Köveskuti Tünde

www.telkiforum.hu
Februárban megszületett a www.telkiforum.hu. Azóta
ébredezik a falu, hiszen úgy tartják, a lakosság nagy ré-
sze aludni jár csak haza. Szerencsére úgy tûnik, lefek-
vés elôtt nem csak a nagyvilágban, hanem a szomszéd-
ságban történtekre is kíváncsi. A fórum élénk hozzászó-
lásai, és a rendezvényeken résztvevôk számának gyara-
podása is azt bizonyítja, hogy éberek a Telkiek.



2005. március 77TELKI napló

K U L T Ú R A

Telki Napló: Kottáidat böngészed. A mai
próbán tanultok valamilyen új darabot?
Somfai Katalin: Igen, egy nagyobb lé-
legzetvételû darabból, Pergolesi Stabat
Mater címû mûvébôl fogunk ma egy
újabb tételt átvenni, de a kottaböngészés
a már tanult darabok esetében sem ma-
radhat el próba elôtt. 
T.N.: Mióta dolgozol együtt a kórussal? 
S.K.: 2003 decemberében alakultunk.
Az elsô próbára még csak heten jöttek el,
csupa nô, és bár a tagtoborzás nôket, fér-
fiakat egyaránt invitált, úgy alakult,
hogy nôi kar lettünk. Mostanra már hu-
szonketten vagyunk. 
T.N.: Mondanál néhány szót magadról?
S.K.: 1990-ben végeztem a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemen, Középisko-
lai Énektanár és Karvezetô szakon. Ez-
után két évig Bécsben a Zenemûvészeti
Egyetemen tanultam, ahol énekeltem il-
letve kórust is vezettem. 
T.N.: Nem Telkin élsz. Hogyan lettél a
kórus vezetôje, honnan a kapcsolat? 
S.K.: Családommal Solymáron élek. Ott
nagy hagyományai vannak a kórusének-
lésnek - négyféle kórusuk is van, így ott
nem volt létjogosultsága egy újnak. Egy
ismerôsömtôl viszont hallottam, hogy
Telkin nincs, és lenne igény a megszerve-
zésére. Kiplakátoztuk a falut, és elkezd-
tük a próbákat. Olyan szépen szólaltak
meg a darabok, hogy felbátorodtam, és
nehezebb mûveket is hoztam. Nagyon ha-
mar bekerültünk a falu kulturális életébe,

bár a célom valójában ez is volt.

T.N.: Igen sok rendezvényen szerepelte-
tek már a mûködésetek elsô évében is.  
S.K.: Az elsô hónapban felkérést kap-
tunk karácsonyi fellépésre, de az nagyon
közeli lett volna. Az iskola- óvoda ala-
pítványi bálon azonban két zongorakísé-
retes darabbal hozakodtunk elô, ami má-
ra már hagyománynak mondható. Egy-
más után jöttek a felkérések, tavaly köz-
remûködtünk a nagypénteki szentmisén,
részt vettünk a Telki Fesztiválon, a
Mûvészek Háza több rendezvényén, a
Kodolányi emlékkiállítás megnyitóján,
és karácsonykor több szereplésünk is
volt. Április 2-án 16 órakor az iskolában
egy úgynevezett magyarázó koncertet
adunk elô, melyre ezúton is szeretettel
meghívunk mindenkit. Telki zenei élete
igen mozgalmas, mi pedig örömmel te-
szünk eleget a meghívásoknak, jót tesz a
kórusnak, ha minél többet gyakorolunk
élesben. A fellépések elôtti izgalom
megváltoztatja, elbizonytalanítja a han-
got, ezért fontos, hogy rutint szerezzünk
ezen a téren is.

T.N.: Milyen szempontok szerint válasz-
tasz darabokat?
S.K.: Repertoárunk öt évszázad kórusi-
rodalmát öleli fel, éneklünk a reneszánsz
madrigáloktól a barokk és klasszikus da-
rabokon át romantikus és XX. századi
szerzôk mûveibôl egyaránt, és igyek-
szünk eredeti nyelven megszólaltatni
ôket. Egyébként a számtalan felkérés

meghatározza a témát. 
T.N.: Készültök-e most valamire konkré-
tan?
S.K.: Igen, nagy feladatra vállalkoztunk.
A veszprémi Gizella Kamarakórussal és
az Il Suono Armonico Zenekarral közö-
sen fogjuk elôadni Pergolesi Stabat Ma-
terjét, elôször a veszprémi Gizella napo-
kon, aztán a Telki Fesztivál alatt, május
21-én, majd júniusban a Bécs melletti
Stockerauban. A produkciót összesen
mintegy hatvanan szólaltatjuk meg. 
T.N.: Ez egy alig egyéves kórus életében
elég nagy kihívás. 
S.K.: Valóban. Komoly a feladat, a mû
szépséges, a kórustagok szeretik, és lel-
kesek vagyunk. Az elôkészületek jól ha-
ladnak, egyedüli problémánk a vendég-
zenészek tiszteletdíjának elôteremtése.
A telki önkormányzattól már nyertünk
pénzt erre a célra, de még hiányzik egy
jelentôsebb összeg. Megközelítôleg
300.000 forint kellene még ahhoz, hogy
a zenekar tagjainak, a bécsi karmester-
nek és a két szólistának az útiköltségét,
valamint a tiszteletdíját ki tudjuk fizetni.
E nélkül meghiúsul a koncert, ezért na-
gyon szívesen fogadnánk bármilyen
összegû anyagi támogatást. 
T.N.: Kívánom, hogy sikerüljön. Köszö-
nöm a beszélgetést. 

A KOKUKK Egyesület felvállalta az
adományok összegyûjtését.

Kérjük, hogy aki segíteni tudná ezt a
reményeink szerint emlékezetes zenei
programot, adományát juttassa el az
egyesület bankszámlájára, külön
feltûntetve azt, hogy a Telki Nôikar ré-
szére szánja az összeget.

Számlaszám: 

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet 

64500010 - 1340009

Bemutatkozik a Telki Nôikar
A Telki Nôikart az elmúlt évben többször is láthattuk, hallhattuk a falu különbözô rendezvényein. Somfai
Katalint, a kórus vezetôjét egy próba elôtt faggattuk az énekkarról, munkájáról és terveirôl. 

Komolyzene játékosan
Magyarázó hangverseny gyerekek-
nek. A sorozat következô vendége a
Telki Nôikar lesz, 2005. április 2-
án, szombaton 16 órakor az iskola
aulájában. Szeretettel várunk min-
den korosztályt, de elsôsorban a
gyerekeket. 
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"...Öregisten, Nagyisten

erôsíts a hitben

hogy ami késik

azért el nem múlik

él még a Te nyájad

bárha szôre hullik. ..."

(Részlet az Ima Magyarországért címû Jókai Anna versbôl)

2005. március 11-én Jókai Anna volt a már hagyo-
mánnyá váló, Kodolányi János születésének évfordu-
lója alkalmából rendezett irodalmi est vendége. Az
óvodában rendezett elôadást koszorúzás elôzte meg
az író szülôházánál.

Az írónô élményt nyújtó elôadásában beszélt Kodo-
lányi János mûveinek aktualitásáról, arról, hogy a ma
embere – akárcsak Kodolányi hôsei és az író maga is
–, választás elôtt áll és felelôsséggel kell döntenie ar-
ról, vállalja-e isteni küldetését vagy pedig a
könnyebb úton járja életét. Beszélt a média lelkeket
mérgezô hatásáról, az olvasás – mégpedig a nívós
mûvek olvasásának – szükségességérôl. Felhívta a
hallgatóság figyelmét arra, hogy mekkora érték egy
faluban, ha ilyen szülöttje van, rámutatva arra, hogy
ennek jelentôsége kell legyen a falu önmagáról alko-
tott képében is. Szomorúan említette, meglepi, hogy
ebben a szép faluban a koszorúzásra oly kevesen jöt-
tek el, de bizakodott abban, hogy ez talán nem lesz
mindig így. Végezetül felolvasta  Ima Magyarorszá-
gért címû költeményét.

Az est folyamán alkalom nyílt Jókai Anna verseskö-
tetének - Virágvasárnap alkonyán (Bp. Széphalom
Könyvmûhely, 2004.) megvásárlására, dedikálására
is.

A jelenlévôk egy csésze tea mellett kötetlen beszélge-
tésben közelebbrôl is megismerkedhettek a József At-
tila-díjas, Kosssuth-díjas írónôvel.

Köszönjük, hogy eljött, megtiszteltetés volt azoknak,
akik eljöttek ôt meghallgatni.

(A rendezvényt a Telki Önkormányzat támogatta, a
KOKUKK Egyesület tartotta, a helyszínt a Telki Óvo-
da biztosította. Köszönet érte.)

egy KOKUKK

Jókai Anna volt vendégünk a 
Kodolányi-évfordulón
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I. Telki kollázs- és
montázspályázat

A KOKUKK Egyesület tehetségébresztgetô pályázatainak sike-
rén felbuzdulva, meghirdetjük az elsô Telki kollázs- és montázs-
pályázatot. A KOKUKK Egyesület egyik célkitûzése a környe-
zetvédelem, ehhez igazodik az elsô pályázati kiírás témaválasz-
tása.
A pályamûveket három témakörben várjuk, az alkotások kol-
lázs- illetve montázstechnikával, tetszôleges anyag felhasználá-
sával készülhetnek. Az értékelésnél az egyéni kifejezôkészség,
a kreativitás, az esztétikai érzék, a mondanivaló és az eredetiség
a legfontosabb szempontok.

A mûveket öt amatôr és egy professzionális kategóriában
várjuk:

1. Óvodások

2. Kisiskolások (alsó tagozat)

3. Felsô tagozatosok

4. Középiskolások

5. Amatôr felnôttek

6. Hivatásosok

A mûvekre vonatkozó megkötések és a pályázat feltételei

1. Egy pályázó legfeljebb 3 mûvel pályázhat.

2. A mûvek legalább A4-es, legfeljebb A3-as méretûek le-
gyenek.

3. A pályamûvek hátuljára azonosító jeligét kell írni, a pá-
lyázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékba
kérjük elhelyezni, amelyen kívülrôl a választott jelige le-
gyen látható.

4. Beküldési határidô: 2005. május 10.

5. Értékelés: 2005. május 16.

6. Kiállítás és eredményhirdetés: 2005. május 20-21., a Tel-
ki Fesztivál  ideje alatt.

Témakörök

„A fa dicsérete"
„Együttélés a Földön”

„A természet védelme”

Pályamûvek leadása:

Telki Óvoda Titkársága
2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telki Iskola Titkársága
2089 Telki, Muskátli u. 2

A kiállításról hírt adunk a helyi írott és elektronikus sajtóban
egyaránt

További információk 

Samreth Nimol Kánid
(26) 372-190
(70) 238-7698 
kanid_sn@yahoo.com

II. Telki Fotópályázat
A tavalyi év sikerébôl kiindulva, a KOKUKK Egyesület idén is
meghirdeti tavaszi fotópályázatát.

Ebben az évben két témában is várjuk a pályamunkákat:

"A fa dicsérete"
A képek mutassák be a fa szépségét, egyediségét, elvarázsoló
egyéniségét. Készülhetnek az erdôben, udvarban, bárhol a
környékünkön.

"A csodálatos égbolt Telkiben"
A téma ötlete onnan származik, hogy Telkiben sok helyrôl
valóban nagyon szép kilátás nyílik a Zsámbéki-medencére és
annak csodálatos és igen változó égboltjára. Szívesen fogadunk
minden nappali vagy éjszakai képet, mely a fölöttünk látható
égbolt változatosságát, szépségét és sokszínûségét mutatja be.
A pályázaton egyéni nevezôk és csoportok is indulhatnak,
elsôsorban amatôr Telki fotósok pályamunkáit várjuk.

A FOTÓKIÁLLÍTÁS PÁLYÁZATI FELTÉTELEI:

1. Ne legyenek 3 évnél idôsebbek a felvételek.
2. Lehetnek hagyományos, vagy digitális módon készített

képek, de minden esetben elôhívott, papír alapú pályázati
munkákat fogadunk el.

2. A képek hosszabbik oldala 20 cm-nél rövidebb és 40 cm-
nél hosszabb nem lehet. Ettôl eltérô méretet nem fogad el
a zsûri. A képeket ne ragasszák fel kartonra, illetve
paszparturra.

3. Egy szerzô 4 képnél többet nem küldhet be.
4. A képeket kísérô listával kérjük küldeni. A lista

tartalmazza a kép címét, a felvétel helyét, idejét, a szerzô
nevét és címét, telefonszámát és e-mail címét. A szerzô
nevét és a kép címét minden kép hátuljára kérjük
felcímkézni! 

5. A kiállításról hírt adunk a helyi írott és elektronikus
sajtóban egyaránt.

6. A pályamunkák díjazása és az eredményhirdetés a Telki
Fesztivál ideje alatt lesz.

PÁLYÁZATI NAPTÁR

Beküldési határidô: 2005. május 10.
A zsûrizés idôpontja: 2005. május 16.
Kiállítás és eredményhirdetés: 2005. május 20-21., a Telki
Fesztivál ideje alatt

PÁLYÁZATI MUNKÁK LEADÁSA:

Telki Óvoda Titkársága
2089 Telki Harangvirág utca 3.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Csernok Krisztina
(30) 650-6611
Csernok.kriszta@freemail.hu
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Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2005. február 13-án Zsámbékon megalakult a Zsámbéki-medence Ma-
gyar-Német Barátság Egyesület. (Schambeker Becken Ungarisch-Deutscher Freundschaftsverband). Az egye-
sület célja az alapszabály szerint: 

„A magyar-német baráti kapcsolatok ápolása, elmélyítése egyéni és közösségi szinten, különös tekintettel a
Zsámbéki-medence településeire és azok németországi partnertelepüléseire, ezzel is hozzájárulva a „Határok
nélküli Európa” megteremtéséhez.”

Az alapító tagok az egyesület elnökévé Árkos Antalt, a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin fôszerkesz-
tôjét, alelnökévé Benedek Pétert, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét választották. Az
egyesület programjairól, rendezvényeirôl, tevékenységérôl folymatosan olvashatnak a Zsámbéki-medence Re-
gionális Hírmagazin honlapján: www.zsambekimedence.hu

Tagfelvételi kérelemmel vagy bármi egyébbel kapcsolatos kérdéseikkel kérem,  forduljanak bizalommal az
egyesület elnökéhez a megjelölt elérhetôségeken: 

Tel.: 20-921-6851 E-mail: egyesulet@zsambekimedence.hu

Zsámbéki-medence Magyar-Német Barátság Egyesület Elnöksége

Zsámbéki-medence Magyar-Német Barátság Egyesület

Új háziorvos Telkiben
Február elsejétôl csütörtöki napokon 15 és 18 óra között Dr. Kiss-Leizer Márta
rendel az orvosi rendelôben, aki az alábbiakban mutatkozik be a telki lakosoknak: 

1992-ben végeztem a Szent-Györgyi Al-
bert Orvostudományi egyetem Általános
Orvosi Karán, Szegeden. Munkámat az
Egyetem Élettani Intézetében kezdtem
meg, mint egyetemi gyakornok. A kutatás
mellet részt vállaltam az oktatásban ma-
gyar és angol nyelveken.
A háziorvosi rezidens képzés új lehetôsé-
get nyitott meg számomra: 1994-ben kap-
csolódtam a rezidensképzésbe a Semmel-
weis Egyetem Családorvosi Tanszékén. E
képzés a klinikai szakismeretek elsajátítá-
sát és tapasztalt háziorvossal - mentorral -
való többéves együttmûködést jelenti. Jó-
magam Velencére kerültem, mint rezidens
egy olyan háziorvos mellé, aki komoly
részt vállal az oxiológiai (sürgôsségi) ellá-
tásban, és a napi betegellátás mellett ezt a
tudást is átadja rezidenseinek.
Az elkövetkezô évek során munkám fô-
ként helyettesítésekbôl és ügyeletek váll-
alásából állt. A háziorvosi hivatás szoros
orvos-beteg kapcsolatot kíván. A beteg
problémája feltárásával bizalmat ad az ôt
kezelô orvosnak. A háziorvos az, aki a be-
teget, a környezetét ismeri és a beteg szá-

mára mindig elérhetôvé válik. Sürgôsségi
betegellátásban való jártasságom érdeké-
ben idôközönként mentôegységeknél tel-
jesítek szolgálatot. Legutóbb az érdi men-
tôknél szolgáltam.
2004 januárjában kerestem meg dr. Aszta-
los Csabát, mert szerettem volna lakóhe-
lyemhez közel esô területen orvosi hivatá-
somat gyakorolni. Ezért találkozhattak ve-
lem azok a betegek, akik a helyettesítés
napjain érkeztek a rendelôkbe. Úgy vélem,
Telki és Budajenô büszkélkedhet azzal,
hogy nagyon jó egészség-összetételû la-
kossága van.
Amit magam részérôl ehhez nyújthatok,
az a tapasztalatom, az egészségnevelésben
való aktív részvétel, valamint az idôszerû
szakmai ismeretek elsajátítása. A hagyo-
mányos medicina mellett érdekel a home-
opátia és az akupunktúra is. Ismereteimet
ez irányokban is bôvítem. Családi állapo-
tomról dióhéjban: férjemmel és három
gyermekünkkel Telkiben találtuk meg ott-
honunkat.

Dr. Kiss-Leizer Márta



H I R D E T É S

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!

mmáárrcciiuussii llaappzzáárr--
ttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 
Choi Jee Young és Yoon Joon-Shik
gyermeke, Yoon Seung Hee
Pasztircsák Larisza és Baksa Gáspár
gyermeke, Baksa Félix
Heilerné Újpál Andrea és Heiler Ferenc
gyermeke, Heiler Dominik Levente
Magyarosi Veronika és Magyarosi János
gyermeke, Magyarosi Júlia
Éva Schäfer és Christoph Schäfer gyermeke,
Crhistian Johannes Schäfer
Poppán Margit és Herb Tamás gyermeke,
Herb Dániel

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

A NYUGDÍJASKLUB HÍREI
Március 19-én, a Nyugdíjas Klubban a Háziorvosi Szol-
gálat két orvosa dr. Asztalos Csaba és dr. Kiss-Leizer
Márta tartott elôadást.

2005. április 16-án, szombaton a Nyugdíjas Klub szerve-
zésében, de nem csak nyugdíjasok számára, Parlamenti
látogatást tervezünk. Utazás külön busszal, mely szomba-
ton reggel 1/2 8 órakor indul a Pajta elôl. Az Országház-
ban  kb. 50 perces vezetés alatt a Kupola termet, a Koro-
názási Jelvényeket, az Északi vagy Déli társalgót, illetve a
Felsôházi és Alsóházi üléstermet tekinthetjük meg. Jelent-
kezni lehet a vezetôségnél, Csopaki Istvánné (Aranka né-
ni) telefonszámán: 372-279

ÁLLATORVOSI  RENDELÔ
TELKI, HARANGVIRÁG U. 26.

VESZETTSÉG ELLENI

VÉDÔOLTÁS

kedd, csütörtök: 17–19
szombat: 9–12

Dr. Dobsa Aladár

(26) 372 486; (30) 3077 982
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Március 15-i ünnepség Telkiben
Az immár hagyományosnak tekinthetô fáklyás felvonulás után az iskola aulájában került sor az

ünnepi megemlékezésre.

III. Telki Tavaszi Fesztivál
2005. május 20-21.

Arra kérünk mindenkit, aki részt vett az elôzô Telki Tavaszi Fesztiválok valamelyikén, és jól érezte

magát, továbbá mindazokat, akik nem vettek részt, és ezt azóta nagyon bánják, hogy a fenti idôpontot

tegyék szabaddá, mert megrendezésre kerül a harmadik Telki Fesztivál, ahol a tavalyihoz hasonlóan

gazdag programválaszték, kiállítások, jazz, klasszikus és könnyûzenei koncertek, színi elôadások, egész

napos gyermekrendezvény és kézmûves kirakodóvásár, valamint pecsenyesütô várja az érdeklôdôket.

Részleteket áprilisi számunkban teszünk közzé, addig is kedvcsinálónak álljon itt néhány fotó:


