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A szél szelíd volt, könnyedén, 
holtan hullt át a fák hegyén, 
a szél iránt kószáltam én – 
elült a szél, leültem én. 

Térdemre tettem a fejem, 
zárt ajkam nem szólt: Jaj nekem!
Hajam a fûre hullt, s fülem 
leste: a nap megy nesztelen. 

Tág szemem mást nem láthatott, 
kutyatejet, pár szál gyomot; 
az egyik nem kapott napot, 
de három kelyhet ringatott. 

Éles bánat nem ôrzi meg 
a tudást, emlékezetet, 
de egyet már sosem feled: 
hármas kelyhû kutyatejet.

(Nemes Nagy Ágnes fordítása)

CBA kontra SPAR

Az utóbbi idôben mind a Telki fórumon, mind személyes beszélgetések
során egyre több szó esik a képviselôtestület által változtatási tilalom alá
rendelt volt „056”os területrôl. Baltási Gábor, a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság elnöke a döntés hátterérôl ír lapunkban.

Ismét iskolaigazgatót választottunk…

4. oldal

Bôvebben a 4. oldalon 

3. oldal

Változtatási tilalom

Látványos változást hozhat az idei év a környék élelmiszer ellátásában,
nemcsak Telki, de Budajenô és Perbál lakosságának kereskedelmi helyze-
tében is. A korábban faluközpontnak gondolt BECCO terület egy részét a
cég értékesítette, és az ambiciózus tervek szerint még idén megnyílna te-
lepülésünkön egy SPAR áruház. 

Vízdíj - 2005.
Hozzászólások a www.telkiforum.hu-ról.

Részletek az 5. oldalon

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

Habár nagy múltra és komoly hagyományokra tekint vissza Telkiben az
iskolaigazgató-választás – talán sehol sem volt ilyen rövid idô alatt
ennyi vezetô egy vadonatúj intézményben –, a kérdés most végre meg-
nyugtatóan rendezôdni látszik…
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Beszámoló a képviselôtestület üléseirôl
2005. március 24.
1.  napirendi pont. Telki településszerkezeti
terv elkészítéséhez szükséges testületi dön-
tések meghozatala

Elôterjesztô: Baltási Gábor, a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság elnöke
Baltási Gábor ismertette a témával kapcsola-
tos PTB ülés eredményét, egyben javasolta,
hogy vezessen be változtatási tilalmat a Tes-
tület - de ne a teljes faluközpontra, hanem
csak a 056-os területre.
Szûcs János képviselô ellenvéleményét han-
goztatta a településszerkezeti tervvel kapcso-
latban. Elmondása szerint az elképzelés több
ponton is sértené a 056-os területen lévô vál-
lalkozását, amire állandó fennmaradási en-
gedélye van. Péter András és Baltási Gábor
képviselôk kifejtették, hogy a tervezet nem a
tulajdonosok ellen, hanem velük együtt-
mûködve fog megvalósulni.
A településszerkezeti tervet a képviselôk egy
ellenszavazattal elfogadták. Külön szavazásra
került sor a változtatási tilalom kérdésében. A
képviselôk minôsített többséggel, 6 igen sza-
vazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett dön-
töttek a változtatási tilalom bevezetésérôl a
056-os területen. (A témához kapcsolódó írást
lásd a 3. oldalon)

2.  napirendi pont Tornacsarnok építés köz-
beszerzési pályázat kiírása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A képviselôk a pályázat kiírásának és elbírá-
lásának szempontjait vették sorra, mint példá-
ul a pályázó cég nagyságának (éves árbevéte-
lének) meghatározása, az elbírálás súlyszá-
mainak kialakítása stb.
A testület a közbeszerzés kiírását egyhangú-
lag elfogadta.

3.  napirendi pont Szennyvíztisztító telep re-
finanszírozása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A képviselôk megtárgyalták a szennyvíztisz-
tító refinanszírozásának kérdését. (Bôvebben
lásd írásunkat a következô lapszámunkban.)

4.  napirendi pont. Oktatási koncepció elké-
szítésére pályázat kiírása

Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
Településfejlesztési koncepcióval összhang-
ban, az oktatási koncepcióterv elkészítésére
vonatkozó pályázat kiírására tett javaslatot az
Oktatási és Kulturális Bizottság. A testület
egyhangú döntéssel a pályázat kiírása mellett
döntött.

5.  napirendi pont. Gyermekjóléti Szolgálat
2004. évi munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása

Elôterjesztô: Halász Terézia, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke
A napirendi pont a képviselô asszony távollé-
te miatt elnapolásra került.

6.  napirendi pont. Vételi ajánlat Zsámbék-
gáz részvényekre

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Tigáz Rt. vételi ajánlatot tett a környezô te-
lepüléseknek a Zsámbékgáz Rt-ben lévô ki-
sebbségi tulajdont jelentô részvénycsomag-
jukra. Telkinek 2 millió forint részvénye van a
társaságban, amire 245 %-os, tehát közel 5
millió forintos ajánlat érkezett. Mivel ez a tu-
lajdonrész jelképesnek tekinthetô, az összes
részvény 1 %-át sem éri el, ezért Telkinek még
a környezô településekkel együtt sincs befo-
lyásolási lehetôsége a társaság mûködésére.
Emiatt a képviselôk egyhangú szavazással a
vételi ajánlat elfogadása mellet döntöttek. 

2005. április 14.
1. napirendi pont. Budakeszi Rendôr-ôrspa-
rancsnok bemutatkozása, közbiztonsági
problémák megvitatása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Településünk közbiztonsági problémáinak át-
tekintésével kezdte április 14-i ülését Telki
képviselô testülete. A témának az adott aktua-
litást, hogy a közelmúltban kinevezték a Bu-
dakeszi rendôrôrs új örsparancsnokát. Beré-
nyi alezredes a bemutatkozó meghallgatáson
hangsúlyozta: a közbiztonság állapota mosta-
nában nem túl rózsás, a környéken elszapo-
rodtak a besurranásos betörések és más va-
gyon elleni bûncselekmények. A bûnügyi
szemléletû örsparancsnok szerint a helyzeten
sokat segíthet, hogy a telki és budajenôi kör-
zeti megbízottal való együttmûködés az eddi-
ginél jobb szolgálati idô kihasználást tesz le-
hetôvé. Rátky József , a Telki Polgárôrség ve-
zetôje megerôsítette, hogy a területét és lét-
számát illetôen is megnövekedett falut egy
bûnözési hullám érte el, így a polgárôrök a
jövôben még jobban rá lesznek szorulva a
rendôrség segítségére.

2. napirendi pont. Ifjúsági és Sport Bizottság
tagok választása

Elôterjesztô: Szûcs János, az Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke
A képviselôk az Ifjúsági és Sport Bizottság
megüresedett helyeinek betöltésérôl szavaztak.
A testület a bizottság új tagjának Halász Teré-
ziát egy tartózkodással, Füzi Zsófiát, az ELTE
szociális munkás szakának elsôéves hallgatóját
pedig egyhangúlag megválasztotta.

3.  napirendi pont. Telki 172 hrsz-ú út kiala-
kításának ügye

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A képviselôk elhalasztották a döntést a 172-es
helyrajzi számú úttal kapcsolatban. Ez a je-
lenleg nem létezô régi szekérút a Fô utcai
házsor mögött húzódik. A Tervtanács szerint
részletes feltáró útterv nélkül nehéz végleges,
a teljes terület problémáját megoldó tervet ké-
szíteni. A polgármesteri hivatal a tervezési
megbízást már kiadta, ezért a testület úgy ha-
tározott, hogy a javaslatot az útterv elkészülte
után, a tervtanács megállapításainak figye-
lembe vételével tûzik újra napirendre.

4.  napirendi pont. Telekkiegészítés közterü-
letbôl, Telki 849 hrsz-ú ingatlanhoz

Elôterjesztô: Lack Mónika jegyzô
Az ülésen a testület egyhangú hozzájárulását
adta a 849-es helyrajzi számú ingatan közterü-
leti részbôl való kiegészítéséhez. A két éve már
megtárgyalt napirendi pont szerint a 100 négy-
zetméteres telekkiegészítés 7000 forint + ÁFA
négyzetméterenkénti áron valósulhat meg.

5. napirendi pont. Fogorvos kérdése Telki-
ben

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály beszámolt arról, hogy a jelenle-
gi fogorvos hosszabb idôre külföldre utazik,
így április közepétôl nem tudja ellátni felada-
tát. A zavartalan ellátás érdekében a doktornô
gondoskodott helyettesrôl, praxisának betöl-
tésére Jászai István fogszakorvost javasolta,
amit a testület tudomásul vett.

6. napirendi pont. ÉTV üzletrésszel és a
vízellátás korszerûsítésével kapcsolatos
kérdések

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A polgármester a továbbiakban az ÉTV-üzlet-
résszel kapcsolatos újabb fejleményeket is-
mertette. Elmondta, hogy megbeszéléseket
folytatott Egri Péterrel, az ÉTV tanácsadójá-
val. A tárgyalások során a vagyonvisszaszer-
zés egy újabb módozata vetôdött fel. Varga
Mihály levelet intézett a szomszéd települé-
sek polgármestereihez, azt javasolva, hogy
Telki Budajenôvel és Páttyal közösen írjon ki
közbeszerzést a vízhálózat üzemeltetésére. A
három település együtt már egy 10 ezer fôs
kisvárosnak megfelelô lakosságszámot kép-
visel, ami elegendô ahhoz, hogy üzletileg
elônyös konstrukciót lehessen kidolgozni,
például arra, hogy a jövôben a mostaninál
sokkalta olcsóbb és háztartási berendezéseket
nem károsító keménységi fokú víz juthasson
el a környék otthonaiba. A testület felhatal-
mazta a polgármestert a további tárgyalások
folytatására.

7.  napirendi pont. Iskola házirend megtár-
gyalása

Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
A képviselôk egyhangúlag magszavazták az
oktatási bizottság által tárgyalt és az elôzô na-
pon elfogadott új iskolai házirendet.

8.  napirendi pont. Iskolaigazgató választás

Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
Az Oktatási és Kulturális Bizottság által le-
folytatott eljárás eredményeként a képviselôk
egyhangúlag Pignitzkyné Lugos Ilonát bízták
meg a Telki Általános Iskola vezetésével. Pig-
nitzkyné egyetlen pályázóként nyerte el az öt
éves határozott idôre szóló megbízatást. Sze-
mélyét a szülôk és az iskolaszék is egyér-
telmûen támogatta. (Lásd Móczár Gábor té-
mához kapcsolódó írását a 4. oldalon)
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Az utóbbi idôben mind a Telki fórumon,
mind személyes beszélgetések során egyre
több szó esik a képviselôtestület által változ-
tatási tilalom alá rendelt volt „056”os terü-
letrôl.
Szeretnék a kérdésben ôszintén és teljesen
nyíltan megfogalmazni néhány gondolatot,
általánosan és nem is inkább annyira a szá-
raz részletek taglalásával. A változtatási tila-
lom bevezetése egy hosszú és sok munkát
emésztô folyamat egyik állomása. Magunk,
akik aktívan részt vettünk e folyamatban,
sem gondoltuk a kezdetekkor, hogy szüksé-
gessé válik egy ilyen radikálisnak tûnô, a
közigazgatási jog által nyújtott lehetôség
igénybevétele. Telki megalkotta saját maga
hosszú távú településfejlesztési koncepció-
ját. Ennek fôbb elemei a meglévô természe-
ti, táji környezet megtartása, a minél kisebb
igénybevételt jelentô kreatív gazdaság ösz-
tönzése, a minôségi idegenforgalom, a helyi
szolgáltatások ösztönzése, valamint az
egészséggazdaság. 
A koncepció felhívja a figyelmünket arra,
hogy a települést csak a szolgáltatások teljes
körû kiépítésével lehet vonzóvá tenni, és a
nagy számban kínált építési telkeknek gaz-
dát találni.
Ezek általános és tágan értelmezhetô fogal-
mak, mégis hosszú távon kijelölik a telepü-
lés haladási irányát.
Ezen alapelvek mentén vágtunk neki a sza-
bályozási és szerkezeti tervek elkészítésé-
nek, melyre a törvény is kötelezi települé-
sünket. Mondhatjuk, hogy e-témában a leg-
jobb cégeket pályáztattuk meg, és a Rosivall
Tervezô Irodát találtuk a leginkább felké-
szültnek erre a feladatra. A tervezôk elkészí-

tették a vizsgálati munkarészt, melynek
szerkesztett anyaga hozzáférhetô a www.tel-
ki.hu honlapon. Nagyon sok érdekes és fi-
gyelemreméltó jelenségre hívja fel a figyel-
mét annak, aki figyelmesen elolvassa. Töb-
bek között elkészült a tanulmány keretében
Telki demográfiai elemzése, a népesség szá-
mának és összetételének alakulását vizsgál-
va. Öt-hatezer fôre becsüli Telki lakosságát
arra az esetre, ha a korábban már kialakított
összes telekre beköltöznek a tulajdonosaik,
ill. leendô vásárlóik. Nyilvánvalóvá vált,
hogy ha elfogadjuk ezeket a számokat és ál-
lításokat, akkor feltétlenül szüksége van Tel-
kinek egy új iskolára, egészség házra, szín-
vonalas sportlétesítményekre, polgármesteri
hivatalra, és még sorolhatnánk. Mindehhez
szükség van egy új faluközpont kialakításá-
ra, ill. a „történelmi” faluközpont, az iskola
körül kialakult, valamint a tervezett centrum
közötti közlekedési és térkapcsolati rendsze-
rek kialakítására. 
Már az elején látszott, hogy egy jól môködô
és minden igényt kielégítô központ kialakí-
tásához az önkormányzat kevés területtel
rendelkezik az érintett településrészeken.
Sok késô estébe nyúló bizottsági ülés telt az-
zal, hogy kerestük a megoldást és ütköztet-
tük álláspontjainkat. Az egyre inkább nyil-
vánvalóvá vált, hogy komoly feladat elôtt
állunk. Átéreztük annak felelôsségét, hogy
döntéseink következményei több száz évre
határozzák meg településünk életét. A dön-
tések hosszú távú következményi valamint
az érintett terület tulajdonosi köre iránt ér-
zett felelôsség kettôsségében kellett a vál-
toztatási tilalomról szóló döntésünket meg-
hoznunk. Többen a képviselôk közül nem
látták célszerûnek a változtatási tilalom be-

vezetését, melyet a 2004 év végi testületi
döntés szavazati aránya mutatott. Erre az
ülésre a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság (PTB) egy olyan területet javasolt
változtatási tilalom alá vonni, mely tartal-
mazta volna az iskola melletti BECCO tulaj-
donában lévô, ill. a 056-os területet és az ah-
hoz szervesen tartozó részeket. A testület in-
formálisan elhatározta, hogy megvárja a
szerkezeti és szabályozási terv vizsgálati
munkarészét, majd annak ismeretében
visszatér a kérdésre. Ez történt ez év elején,
amikor a PTB elôterjesztésére a testület ha-
tározatban változtatási tilalmat rendelt el, de
csak a volt 056-os már ismert részére. 
A változtatási tilalom a szerkezeti és szabá-
lyozási terv elfogadásáig áll fenn. A törvény
értelmében ez nem tarthat három évnél to-
vább, azonban szándékunk és a tervezési
program szerint idén év végére elfogadásra
fog kerülni. 

Baltási Gábor a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke

VÁLTOZTATÁSI TILALOM

Háziorvosi rendelés
Az elôzô lapszámban a Háziorvosi Szolgálattal kapcsolatos tájékoztató félreér-
tésre adott okot.
Az eredeti felvezetô arról szólt, ami a cikkben elmaradt, hogy szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot a rendelési idô megváltozásáról. Az ÁNTSZ engedélye alap-
ján a csütörtöki rendelési idô Telkiben meghosszabbodott, 15 órától 18 óráig tart.
Ebben az idôpontban Dr. Kiss Leizer Márta kolléganôm rendel, aki az elôzô lap-
számban bemutatkozott Önöknek.
A Háziorvosi Szolgálat mûködtetôje az OEP-pel és az Önkormányzattal kötött
szerzôdés alapján az Asztalos és Társa Eü. Bt., amelynek alkalmazottja Dr. Kiss
Leizer Márta rezidens, aki jelenleg szakvizsgájára készül. A praxisjog Dr Aszta-
los Csabát illeti meg. 

Rendelési idô: Telki Budajenô

Hétfô 11:00-12:30 8:00-11:00
Kedd 7:15-9:00 10:00-12:30
Szerda 14:00-15:00 14:30-18:30
Csütörtök 15:00-18:00 7:15-10:00
Péntek 11:30-13:00 8:00-11:00

Dr. Asztalos Csaba

FELHÍVÁS
ÓVODAI 

BEÍRATÁSRA
Értesítjük a kedves szülôket, hogy a
Telki Óvodában a beiratkozás 2005.
május 2-6-ig tart, minden nap 8-10
óráig, hétfôn és kedden 15-17 óráig is.

A beiratkozáshoz feltétlenül szük-
séges:

-  Bejelentett telki lakcím (a gyer-
mek és legalább az egyik szülô)

- A gyermek születési anyaköny-
vi kivonata

Minden leendô óvodást szeretettel
várnak az óvoda dolgozói!
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A Telki Napló 2003. június elején megjelent
számában Füzesi Attila részletesen elemezte
az elsô periódust, majd következett a máso-
dik felvonás, amelynek 2004. április elején
az akkori igazgató és az Önkormányzat kö-
zötti bontási megállapodás vetett véget.

Nagy izgalmakkal és fokozott fenntartás-
sal vágott bele a falu a következô intéz-
ményvezetô keresésébe, amelynek eredmé-
nye Pignitzkyné Lugos Ilona jelenlegi igaz-
gatónô 1 éves megbízása lett 2004. augusz-
tusának végén. Immár óvatosabb volt az

Önkormányzat: a törvények adta lehetôsé-
gek szerint 1 éves idôtartamra pályáztatás
nélkül bízta meg az új jelöltet, azzal, hogy
az 1 év lejártával újabb, 5 évre szóló kineve-
zést megalapozó pályázati kiírás során
erôsítse meg a jelenlegi igazgatót vagy - ne
adj'Isten - ismét váltani kényszerüljön.

Amint arról a Telki Napló már többször is
beszámolt, az iskolában 2004. szeptemberé-
ben rendkívül intenzív munka indult meg,
amely nemcsak a pedagógusok lelkesültsé-
gében és szakmai fejlôdésében, de a gyere-
keknek szervezett programokban és a
szülôkkel és a fenntartóval folytatott
együttmûködésben is komoly elôrelépéseket
hozott. Egyszóval végre bíztatónak tûnik a
jövô...

Az Önkormányzat az idei újra-pályázta-
táskor úgy döntött, hogy az igazgatónô
munkájának féléves - rendkívül pozitív - ér-
tékelése alapján nem várja ki az egy évet,
hanem már 2005. februárjában kiírja a pá-
lyázatot, hogy a következô tanév elôkészíté-
sét már a megerôsített vagy új intézményve-
zetô végezhesse el a tanév végén.

A pályázati felhívásra egyetlen pályázat
érkezett, a jelenlegi igazgatónôé. Rendkívül
perspektívikus jövôképet és izgalmas terve-
ket felvázoló pályázatának kiértékelése után
áplilis 14-i ülésén a Képviselôtestület öt
éves határozott idejû megbízást adott Pig-
nitzkyné Lugos Ilona igazgatónônek.

Móczár Gábor
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

K Ö Z É L E T

Ismét iskolaigazgatót választottunk
Sajnos nagy múltra és komoly hagyo-
mányokra tekint vissza Telkiben az is-
kolaigazgató-választás, talán sehol sem
volt ilyen rövid idô alatt ennyi vezetô
egy vadonatúj intézményben...

#1. Kunsági

Az idén az ÉTV több mint 40 %-kal emelte a víz-
díjat. A tavalyi nettó 277.- Ft díj helyett idén 395.-
Ft nettó díjat számláz. Persze sem a víz minôsége,
sem a szolgáltatás más eleme nem javult. Tud-e az
Önkormányzat tenni valamit az ilyen aránytalanul
magas, mondhatnám arcátlan áremelés ellen?

#6. Kitta

A telki.hu honlapon találtam a következôket:
"Beszámoló Képviselô Testületi ülésrôl (XII.9.) 
Testületi ülés 2004. december 9. 
4. napirendi pont: Víz- és csatornadíj hatósági árá-
nak meghatározása 
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester 
Az ivóvíz hatósági díja 2005-ben az ideivel meg-
egyezô, köbméterenkénti 527 Ft. 
A díjakat a testület egyhangú szavazással elfogad-
ta." Eszerint tehát ugyanennyi volt a díj tavaly is...

#12. mkalman

Érdemes megnézni az ÉTV honlapját: www.et-
vizkft.hu/fogy/arak.htm
Toronymagasan nálunk a legdrágább a régióban,
vajon miért? Nem tudom amúgy milyen támoga-
tást emleget.
A vízszolgáltatást többek között a 38/1995 Korm.
rendelet szabályozza. Az Ártörvény szerint pedig a
vízdíjat a helyi Önkormányzat képviselô testülete
határozza meg...
Ha esetleg egy jogász hozzászólna, hogy van-e
jogalapja egy ekkora emelésnek. Vagy annyit
emelnek, amennyi jól esik? És az Önkormányzat
részérôl is érdekelne egy kis magyarázat.
A mi vizünk egyébként kategóriákkal rosszabb a
fôvárosinál. 

#14. véem

Az ivóvíz hatósági árát valóban az önkormányzat
határozza meg, általában az üzemeltetô javaslata,
kalkulációja alapján. Az idei évre elfogadott vízdíj
azonos a tavalyi értékkel, azaz 527 Ft+Áfa. Ez a
közületek által fizetett díj.
A lakossági ivóvíz és szennyvízkezelés díját az ál-

lam támogatja. Erre vonatkozóan egy tárcaközi bi-
zottság minden évben meghatározza azt a támoga-
tási küszöböt - az ivóvízre és szennyvízkezelésre
együttesen - amely fölött támogatás igényelhetô. A
figyelmes olvasónak feltûnhetett, hogy azokon a
településeken, ahol a magas önköltség miatt támo-
gatást igényelnek, eltérôek ugyan a vízdíjak, ám a
vízdíj és a szennyvízkezelés együttes díja meg-
egyezik.
Miután az idei évben a szennyvízdíj lényegesen
csökkent, a támogatott díjon belül megnôtt az ivó-
víz díjaránya.
Az ÉTV honlapjáról leolvasható az idei év támoga-
tási küszöbértéke, amely 601 Ft+Áfa.
A két szolgáltatásért tehát együttesen ennyit kell fi-
zetnünk, a többi támogatást igénylô település lako-
saihoz hasonlóan.

#16. Ncsaba

Így már értem a dolgot, csak azt nem, hogy nem
lett volna-e jobb a falunak, ha a csatorna díj maga-
sabb marad, mivel ez a pénz (legalábbis részben) itt
marad, hiszen a szennyvíztisztító az Önkormányzat
tulajdonában van.

#17. kitta

Nem csak a falunak, hanem a csatornázatlan része-
ken lakóknak is.

#18. véem

A szennyvíz díjának meghatározásánál azért töre-
kedtünk a minél alacsonyabb érték elérésére, mert
a további években egy díjképlet alapján, az alapér-
téket figyelembe véve változhat a díj.
Az ivóvíz esetében újabb fejlemény, hogy sikerült
egyeztetnem a pátyi és budajenôi polgármester
urakkal a szolgáltatás ellátására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás kiírásának elôkészítésérôl. Ettôl re-
méljük a jobb minôségû, és a támogatási küszöb
alatti áron elérhetô ivóvíz beszerzését, magasabb
szintû szolgáltatásokkal.

#21. kitta

Azért ez tényleg aránytalan teherviselés, hogy ott,
ahol nincs, nem lehet csatorna, az ottani lakók is
magas vízdíjat fizetnek azért, hogy ahol van csator-

na, azoknak kevesebb legyen a csatornadíj.

#32. ginkgo

A negatív megkülönböztetés elkerülése érdekében,
a szippantós számla alapján, a csatornázatlan terü-
leten élôk kaphatnának támogatást az önkormány-
zattól, olyan mértékben, amilyen mértékben ol-
csóbb lett a szennyvíz díj a csatornázott területen.

#36. Ellenpont

Cserébe fizessenek 25%-kal többet a szippantásért
a számla miatt? Meggondolandó, megéri-e.
Végül is nem annyira az összeg zavart, nem tudom,
mennyi, hanem a hátrányos megkülönböztetés té-
nye.

#37. véem

Az ivóvíz HATÓSÁGI ára a tavalyi és az idei év-
ben változatlanul 527 Ft.+Áfa.
A szennyvízkezelés költsége 2004. évben 273
Ft.+Áfa, 2005-ben 206 Ft.+Áfa.
Az együttes díjak 2004-ben : 800 Ft.+Áfa
2005-ben : 733 Ft.+Áfa
Ennyit kell fizetni a közületi fogyasztóknak.
A lakossági víz és szennyvíz szolgáltatási díjakat
az állam támogatja. Ennek mértéke évenként folya-
matosan csökkenô. 
A támogatást a víz és szennyvízkezelési szolgálta-
tás együttes összegére határozzák meg, melynek
2005. évi mértéke 601 Ft.+Áfa.
A szennyvizes számlán további költségként megje-
lenik a környezetterhelési díj is, amely nem a szol-
gáltató bevétele, ám a szolgáltató kötelezett annak
beszedésére.
A környezetterhelési díj egyik eleme a vízterhelési
díj, amelyet a ténylegesen a környezetbe juttatott
szennyezôanyagok mennyisége után kell fizetni. A
bevezetés évében /2004/ ennek 15%-át terhelték a
lakosságra, melynek százalékos aránya évente
emelkedik.
Az ellenôrzô számításoknál tehát célszerû nettó
összeggel számolni, valamint a környezetterhelési
díjat, amely egy központi adó, elkülönítetten kezel-
ni. A végösszeg így is riasztóan magas lesz.

Vízdíj - Hozzászólások a www.telkiforum.hu portálon
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SPAR szupermarket Telkiben?
Látványos változást hozhat az idei év

a környék élelmiszer ellátásában, nem-
csak Telki, de Budajenô és Perbál la-
kosságának kereskedelmi helyzetében
is. A korábban faluközpontnak gondolt
BECCO terület egy részét a cég értéke-
sítette, és az ambiciózus tervek szerint
még idén megnyílna településünkön
egy SPAR áruház. 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi
Kft.-t 1990-ben alapították, amely révén
Magyarországon is megtelepedett a világ
34 országában môködô, amúgy hollandiai
vállalkozás. Hazánkban az elsô SPAR
szupermarket Tatán nyílt meg, melyet in-
tenzív hálózatbôvítés követett. Mindezek
eredményeképpen a társaság Magyaror-
szág egyik jelentôs élelmiszer-kiskeres-
kedelmi láncává vált, országszerte több
mint 150 üzlettel.

Telkiben a megvásárolt terület nagysá-
gából adódóan az ún. SPAR szupermarket
típus várható, amely jellemzôen 400-
1000 m2 közötti eladóterû, lakóhelyhez
közeli kiskereskedelmi egység szokott
lenni. A cégtôl kapott információink alap-
ján a Telki SPAR teljes alapterülete 1300
n2 lesz, és szeretnék még idén megnyitni
az üzletet. A választékban több ezer élel-
miszer és napi cikk szerepel. 

A SPAR megjelenése némi meglepetést
jelent, mert eddig a Muskátli üzletházzal
szemben elhelyezett reklámtábla alapján
legtöbben azt gondolták, hogy Telkiben is
a környék CBA üzleteihez hasonló üzlet-
ház fog nyílni. A verseny azonban kegyet-
len, és nincs tekintettel a helyét korai te-
lekvásárlással biztosítani akaró CBA el-
képzeléseire sem. Amennyiben a SPAR
ténylegesen megépül, aligha valószínû,
hogy a tervezett CBA helyén a közel-
jövôben üzletház legyen. 

Érdemes átgondolni, hogy mit jelent ez a
helyi lakosság számára. Mint minden fej-
lesztésnek, természetesen ennek is két olda-
la van. Egyértelmûen pozitív, hogy a lakos-
ság itt helyben egy sokkal szélesebb árukí-
nálathoz juthat, így nem kényszerül már
senki Pátyon, vagy még messzebb intézni a
napi szükségleten túlmutató bevásárláso-
kat. Az új bolt méreténél fogva való-
színûleg új munkahelyeket is fog teremteni.

Ezzel szemben sorakoznak természete-
sen kérdések is. A tervezett elhelyezkedés
korántsem biztos, hogy optimális helyet
biztosít egy nagy forgalmú üzlet létesíté-
séhez. A lenti BECCO terület (gyakorlati-

lag Pipacs és a Rózsa utca folytatása, illet-
ve a fôút között lévô részrôl van szó),
amely korábban faluközponti terültként
volt számon tartva, nagyon közel van a la-
kóövezethez. Minden ilyen esetben fel-
vetôdik, hogyan lehet harmonikusan
összeegyeztetni a már ott lakók nyugal-
mát az üzlet által várt forgalommal. Kér-
dés továbbá, hogyan illeszkedik a SPAR
beruházás a jelenleg megvitatás alatt álló
rendezési tervhez. 

Varga Mihály polgármester az üggyel
kapcsolatban kifejtette: a SPAR illetéke-
sei természetesen megkeresték a hivatalt

a terület megvásárlása elôtt. Ezeken a
megbeszéléseken az érintett területre ér-
vényes szabályozás értelmezése, a beépí-
tés lehetôségeinek pontosítása volt a fô té-
ma. Az elsô alkalommal tudomására hoz-
tuk a befektetônek, hogy a beépítés kizá-
rólag a környezetbe illô módon történhet.
Az általuk több alkalommal bemutatott,
lemezfedéses, lapostetôs csarnokot eluta-
sítottuk, és az iskola épületének anyagai-
hoz és építészeti megoldásaihoz való kö-
zeledést kértünk.

A legutóbbi megbeszélésünkön folya-
matos egyeztetést kértem a befektetôktôl
a fôépítésszel és a tervtanáccsal.

Az épület engedélyezési eljárásában
komoly szava lesz a Közlekedési Fel-
ügyeletnek, mint szakhatóságnak. Felte-
hetôleg elkerülhetetlen kanyarodó sávok
kialakítása, a teljes csomópont kiépítése.
Mivel a településen áthaladó állami tulaj-
donú közút ezen szakasza külterületi be-
sorolású, meg kell teremteni a feltételeit a

belterületi státusz megszerzésének. En-
nek legfôbb eleme a közvilágítás fejlesz-
tése, melynek terveit a tavalyi évben elké-
szítettük, a kivitelezést a SPAR befektetôi
vállalták.

A beruházás kapcsán a telkiforum.hu
több hozzászólása is említést tett arról,
hogy a helyi bevásárlási lehetôségek nem
elégítik ki maradéktalanul az itt lakók igé-
nyeit. Amióta megnyílt a CBA Pátyon,
sokan inkább az ottani üzletet választják,
mivel nem csupán  a nyitva tartás össze-
hasonlíthatatlanul jobb, de a választék és
az ár is.  

A tervezett SPAR szupermarket hely-
színe alig pár száz méterre található a
CBA által korábban kiszemelt területtôl.
Mindkettô családi házas övezetben van,
tehát mind falukép, mind környezetterhe-
lés szempontjából minimális a különbség,
csak éppen más-más utca lakóit érinti. A
fôút közlekedésének zavarása szempont-
jából is minimális az eltérés, mûszakilag
minden további nélkül itt is, ott is meg-
oldható a biztonságos megközelíthetôség.
Ha a SPAR a biztonságos elérhetôség mi-
att átépíti majd az utat, annak lesznek
elônyei is. Az út átépítése miatt lassulhat
majd a Budajenô felôl érkezô autók se-
bessége, az érintett útszakaszon javul a
közvilágítás. Egyébként a SPAR telke pe-
riférikusabb elhelyezkedésû, míg a CBA
telkén, ami tényleg az újfalu szívében
van, jóval komolyabb funkciót is el lehet
képzelni, mint egy áruházat.

A www.telkiforum.hu alapján 
összeállította Tóth Loránd
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Iskolai hírek
Helyi tanári továbbképzés nyílt formában a környék iskoláinak is – a
márciusi után újabb témában folytatódott: Mendly Lajos a Deutsche
Schule igazgatóhelyettese két alkalommal volt-lesz elôadó a projekt-
módszer témájában.

*  *  *
Az iskolában folyó szakmai munka színvonalát jelzik az alábbi
eredmények: Fábián Benedek 4.a osztályos tanulónk elsô lett a me-
gyei, majd 16. az országos matematika versenyen. Osztálytanító: Ha-
asné Varga Erzsébet szakköri felkészítô, tanár: Molnár Krisztina.

Az országos általános iskolás logo készítô verseny középdöntôjében
részt vett több diákunk közül Répászky Dani - még csak hetedikes -
néhány pont híján maradt le a döntôrôl. Felkészítô: Rácz Ildikó.

Sok diákunkat vettek fel 8 illetve 6 osztályos gimnáziumba. Büszkék
vagyunk rájuk, és majd büszkék leszünk magunkra is, ha legjobb di-
ákjaink és szüleik a Telki Általános iskolát választják.

*  *  *

Az ötödik osztály a következô évben un. "ikerosztály" – ként mûkö-
dik. 

A két magyar szakos osztályfônök - Béres Katalin és Szoleczki Ad-
rienn – diákjai matematika, testnevelés, informatika és angol órákon
"keverednek" majd képességek szerint. Május 2-án 17 órakor össze-
vont szülôi értekezletet tartunk a tanárok és a program bemutatására.

*  *  *

Minden diák szeretettel köszönti az Anyukákat! Igen sok iskolai lo-
go terv készült, egyet mellékelünk e jeles napra.

*  *  *

Az elsô osztályosok felvétele lezárult, minden jelentkezett Telki lak-
helyû kisdiák felvételre került. Az osztályok jelenleg 23 fôsek. Az
osztályba sorolásról júniusban dönt az igazgató.

*  *  *

Pécsi diákok "viszontlátogatnak" Telkibe május 8-9-én, elhelyezésük
befogadó családoknál történik majd.

*  *  *

A héten van a kupakgyôjtés elsô évének befejezô szakasza.

KÉRJÜK A FALU LAKÓIT,  HOGY HOZZANAK MINÉL TÖBB
KUPAKOT, TÁRSULJANAK AZ AKCIÓHOZ!

*  *  *

Mi is szedtünk szemetet a Föld napján: az iskola az erdô szélén töl-
tött idô alatt begyûjtött sok oda nem illô tárgyat.

*  *  *

80 fô futott ki az iskolából a Vivicittára. 60 diák és 20 felnôtt - szülô,
tanár – küzdötte le a távot és lustaságát. A legjobb eredményt Inotay
Barnabás érte el: 16 perc alatt tette meg a 3,6 kilométeres távot.

*  *  *

PARKOSÍT az iskola!

Az iskola elôtti terület a falu fiataljainak, ifjú szülôinek közkedvelt ta-
lálkozóhelye. A virágjegyek árából, szülôi és honatyai segítséggel a
fôbejárat körüli zöld gyepcsík teljes földcseréje és díszcserjés beülte-
tése lesz május 7-8-án. A betonkoszorúra 10 m hosszan a begyûjtött
kupakokból készült padok kerülnek majd. A 36 méter hosszú felü-
letbôl 26 méterre tölgyfa padrácsot terveztünk, azonban ehhez szpon-
zorok segítségére is szükségünk lesz! 1m padrács tízezer forint. Már 5
m felület "elkelt". A vásárlók nevét az aulában örökítjük meg. Emellett
500 Ft-os virágjegyet is lehet vásárolni az akció további támogatására.

*  *  *

A Kihívás Napját - május 25., szerda - az iskola szervezi, Szávinné
Sarlós Erzsébet irányításával.

Programok:

Délelôtt sportvetélkedôk 8-12 óráig: futóverseny, akadálypálya,
kötélhajtás, kislabda hajítás távolba, kislabda hajítás célba, kerékpár
teljesítmény verseny, kerékpár ügyességi verseny, méta, pingpong,
ugróiskola, zsákban futás, labdavezetéses akadálypálya, medicinlab-
da távolba dobás, jo-jo, távolugrás homokba, árvalányhaj-túra

A fenti versenyeken minden gyerek és arra tévedô felnôtt részt vehet.
A teljesített feladatokért minden állomáson kártyát lehet kapni, ami
tombolaként szolgál. Tombolasorsolás  délután.

Délután 12-20 óráig: kispályás foci, kézilabda, strandlabda, fittség
felmérése felnôttek részére, lovaskocsizás, lufivár, fittness bemutató,
minitenisz, méta, pingpong bajnokság  (kistérségi), sárkányeregetés,
kézmûves foglalkozás, salátakészítô verseny, aszfaltrajzolás, Orszá-
gos Mentôszolgálat Alapítvány bemutatója, gumivár, patkódobálás,
további elôadások és koncert

Este 20-24 óráig: kispályás foci, kézilabda, strandlabda mérkôzések,
tájékozódási kincskeresés, a nap folyamán ingyenes szûrôvizsgála-
tok és véradás.

*  *  *

Pátyon volt Pest megye nyugati régiójának vers- és prózamondó ver-
senye, ahol másfélszáz gyerek indult. A 3-4. osztályok versmondói
között Kovács Ádám 3/a osztályos diákunk lett az elsô helyezett.
Gratulálunk!

Biatorbágyon, a Zsámbéki-medence környezetvédelmi ritkaságai és
sajátosságai témájában 5. és 6. osztályosoknak rendezett 4 fôs csapat-
versenyen csapataink 3. 4. és 6. helyezést értek el 6 iskola 11. csapa-
tának versengésében.

Pignitzkyné Lugos Ilona, 5 évre megbízott igazgató gyermekek
gyûrûjében, a Vivicitta futóversenyen
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Gáll Árielle belga zongoramûvésznô
11 éve választotta új hazájának Magyar-
országot. Azóta végzi itt kultúramentô és
-építô munkáját, az általa létrehozott
Mûvészet az Életért Alapítvány segítsé-
gével. A mûteremházának otthont adó
Herceghalmon és környékén két éve egy
új kulturális hagyományt indított el. Ez a
program a „Mûvészeti Barangolások a
Zsámbéki-medencében”. 

Mindebben együttmûködtek a régió-
ban élô aktívabb mûvészek, akik megta-
lálhatók a www.muveszetesokta-
tas.shp.hu internetes honlapon, a Talentis
Program, a Zsámbéki-medence Térség-
fejlesztô Kht., a Zsámbéki-medence
Életminôség Egyesület, Zsámbéki-me-
dence Idegenforgalmi Egyesület, vala-
mint szponzorként a környék számos
vállalkozója.  

Az a közös céljuk, hogy az itt együtte-
sen bemutatkozó, ismertebbé váló mûvé-
szek, mint e térség kulturális értéknöve-
lôi, erôsítsék az affinitást a Zsámbéki-
medence iránt a bent élôk és a kintiek lel-
kében. Ki ne értené, hogy miért fontos ez
az itt élôknek? A lakosság egyre széle-
sebb köre várja bizakodva az eredmé-
nyeit annak, hogy a Medence 14 telepü-
lésének önkormányzatai a TALENTIS
Programhoz csatlakozva sok-milliárd
Eurós, 20 éves regionális fejlesztési
programba szövetkeztek ZSÁMERT né-
ven. 

A régió szeretetében megnyilvánuló la-
kossági lelkület nélkül azonban a min-
dannyiunk felemelkedését segítô terve-
zet a passzív értetlenség és ellenállás mo-
csarába süllyedhetne.

Tehát a Mûvészeti Barangolások -
„Nyitott Mûhely Nap”- program soroza-
ta mindannyiunkért indult, a Gáll Gregor
mûteremház-nyitó ünnepséggel Herceg-
halmon. Az elhúzódó tél után valóságos
ajándék volt a ragyogó napsütés a meg-
nyitó szerencsés résztvevôinek. Nagy
Zsolt úr, a Zsámbéki-medence Térségfej-
lesztô Kht. igazgatója ünnepi nyitóbeszé-
de után meggyújtotta a Mûvészetek
Lángját a kiállító terasz réz-pilon oltárán. 

A térség sajtójában, és az országos or-
gánumokban is megjelent hír hallatán a
szépre, a mûvészetre fogékony családok
sokasága indult az egy napra kitárult mû-

termeket felfedezô körútra. A települése-
ken élô mûvészekhez térkép-mellékletes
kiadványok segítették eljutni az érdeklô-
dôket. A látogatóba érkezô családok egy-
egy tombola-jegyet kaptak a mûvészek-
tôl. Ezekért Biatorbágyon a Közösségi
Házban tartott záró rendezvényen szép
tárgyakat nyerhettek. Itt egy közös kiállí-
táson együtt láthattuk a Mûvészeti Ba-
rangolások során külön-külön megláto-
gatott mûtermek termését! Megkóstol-
hatták a térség kiváló borait a töki Ko-
vács Picétôl, és a finom sajtokat az etye-
ki Nagy Zsuzsától. Rigó Zoltán borász

pedig az összes aktív résztvevôt meg-
ajándékozta egy-egy üveg kiváló borral,
amiért külön köszönet illeti! 

Társadalmi köszöntô beszédében Dr.
Palovics Lajos úr, Biatorbágy polgár-
mestere méltatta a tizennégy települést
együttesen erôsítô, állampolgári aktivi-
tásból mûködô kulturális eseményt. A
mûvészi-bölcseleti tartalmakat is hordo-
zó megnyitó beszédében Gáll Gregor
szobrászmûvész többek között az alko-
tók semmi mással nem pótolható, Em-
berség mentô szerepérôl szólt hozzánk.

2005 tavaszán így vitte tovább tiszte-
letre méltó hagyományát egy remélhetô-
leg sok éven át a Zsámbéki-medencére
közfigyelmet irányító mûvészeti rendez-
vény-sorozat, amely idôvel egy Meden-
ce-Fesztivállá is kinôheti magát. 

Gregor d'Arc

Mûvészek a Zsámbéki-medencéért 

MEGHÍVÓ

Tizenegyedik

PILISCSABAIPILISCSABAI
EGYHÁZZENEIEGYHÁZZENEI

NAPOKNAPOK
2005. május 6-8.

Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk.

A belépés díjtalan!
Részletes mısorfüzet a
helyszínen kapható.



A NYUGDÍJASKLUB HÍREI
2005. május 19-én, csütörtökön, kirándulást szervezünk a vácrátóti ar-
borétumba. A busz reggel 1/2 9-kor indul a Pajta elôl. Információ a
Nyugdíjas Klub vezetôségi tagjánál, Csopaki Istvánnénál (Aranka néni),
a 372-279 telefonszámon.
2005. május 26-án, csütörtökön, a Kihívás Napján, a telki nyugdíjasok
is bekapcsolódnak a faluban zajló sportrendezvényekbe, és kirándulást
szerveznek, mely során felkeresik a falunk szomszédságában lévô termé-
szeti ritkaságot, a Nagykopasznál lévô  ÁRVALÁNYOS domboldalt. A
gyalogtúra megéri a fáradtságot, különleges és védett növénnyel ismer-
kedhetnek a résztvevôk kirándulás alatt, miközben a világ települései kö-
zötti pontversenyben is segítik falunkat. Gyülekezés: 9 órakor, a körfor-
galom melletti játszótérnél (Tulipán u.) Minden természetet kedvelôt vá-
runk! A kirándulást vezeti: Portik Ferenc (372-369)
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Április 2.-án magyarázó hang-
versenyt hallhattunk az iskola
aulájában a Telki Nôikar köz-
remôködésével. Sokféle stílusú,
nemzetiségô dal hangzott el
zongorakísérettel és anélkül.
Már az elsô taktusoktól élvez-
hettük Ney Gábor zongo-
ramûvész játékát, számomra
mégis az igazi átható zenei él-
mény akkor történt, amikor kí-
séret nélkül szólalt meg a kórus.
Az egy éve alakult csoport na-
gyon kitett magáért és csodála-
tosan énekelt. Ezért külön kö-
szönet Somfai Katalin karnagy-
nak, aki Solymárról átjárva ren-
geteg munkával, önzetlen oda-
adásával vezeti a lányokat. Az
iskola aulája újból megtelt. Jó
volt látni a sok gyereket, akik
feláldozták szombat délutánju-
kat a muzsika varázsának ked-
véért.
Sok olyan arcot is láttam, akik
szinte minden koncerten ott
vannak, emellett felejthetetlen
volt a gyermekek ôszinte rácso-
dálkozása. A jó hangulatot Ma-

ronicsné Dávid Anna zenei jár-
tasságot igénylô kérdései és a
gyerekek helyes válaszai fo-
kozták.
De vajon a Telki Nôikar tudja-e
a választ, hogy összejön-e a ter-
vezett tavaszi koncertekre a
vendégzenészek útiköltsége és
tiszteletdíja? A tervek szerint
Pergolesi Stabat Materjét,
Veszprém után a Telki Feszti-
válon, majd júniusban a Bécs
melleti Stockerauban szólaltat-
nák meg.  
Eddig a Telki Önkormányzat, a
Nyakas Pince, és három ma-
gánszemély ajánlotta fel segít-
ségét, azonban további támoga-
tókra lenne szükségük, hogy
Telkiben is elô tudják adni a
mûvet. 
A számlaszám: Biatorbágy és
Vidéke Takarékszövetkezet
64500010-13400091
Somfai Katalin karnagy elér-
hetôségei: 20/ 942-3641 som-
fai@mikroweb.hu

Köveskuti Tünde

Komolyzene
játékosan

Nyugdíjas klub tagjai a parlamenti  látogatáson

ZSÁMBÉK KÖRNYÉKI GYERMEK-
SAKKVERSENY – TELKI FORDULÓ

A gyermek-sakkverseny április 2-án megrendezésre került telki fordulóján
16 alsós és 6 felsôs gyermek vett részt, és az alábbi eredmények születtek.

Végeredmény, alsósoknál
1. Sugár Bálint Zsámbék Apor Iskola 6,5 pont
2. Jencsik Viktor Zsámbék Zichy Iskola 6    
3. Váczy Vilmos Zsámbék Apor Iskola 4,5
4. Hanuszka Ádám Zsámbék Apor Iskola 4
5. Karácsonyi András Zsámbék Zichy Iskola 4
6. Bársony Szabolcs Zsámbék Apor Iskola 4
7. Nesselfeld Kristóf Telki Általános Iskola 4
Indultak még versenyzôk Budajenôrôl és Perbálról.

felsôsöknél     6 induló közül 3 pontot ért el Bársony Kristóf Zsámbék Apor
Isk., Bozzai Dániel
Budajenô, Hegedûs
Zoltán Zsámbék
Zichy Isk., 

2 pontot szerzett Le-
hoczki István és Tar-
csai Máté Budajene-
iek és Nagy Balázs
zsámbéki iskola.

Pregitzer György

Asztalitenisz verseny – Telki 2005
2005.04.17-én az iskola könyvtárában került lebonyolításra az immár
3. alkalommal rendezett Telki – Budajenô közös asztalitenisz verseny.
A versenyre 16 férfi, 4 nôi versenyzô jelentkezett – zömmel telki lako-
sok. 5 asztalon, 4 férfi és 1 nôi csoportban kezdôdött a küzdelem, a cso-
porton belül mindenki játszott mindenkivel. A csoportok elsô helyezett-
jei, illetve a legjobb 3 második helyezett a középdöntôben folytatta a
csatározást. A döntô 4 résztvevôje körmérkôzések alapján döntötte el a
végsô sorrendet.
Telki nôi bajnoka 2005-ben a nôi csoport körmérkôzése alapján: Söp-
tei Gabriella. Az ez évben alapított vándorserleget 2005. év bajnoka-
ként Csortán Gábor nyerte.
A döntô végeredménye:
1.  Csortán Gábor    Telki 2.  Szajkó  György   Budajenô
3.  Somlai Zoltán     Telki 4.  Tessedik Károly  Telki

Itt az ideje elkezdeni a jövô évi versenyre a felkészülést!  Erre lehetô-
séget mindenki
számára tudunk
biztosítani a vasár-
nap este 8 órától
rendszeresen mû-
ködô pingpong
klubban. Minden
érdeklôdôt, a moz-
gás e fajtáját ked-
velô férfit és nôt
szeretettel várunk.

Telki Sport Egye-
sület - Asztalitenisz



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!

llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 

Dr. Szabó Andrea és Szabó László
gyermeke, Szabó Áron 
Horváth Marianna és Piller Sándor
gyermeke, Piller Adrián
Bíróné Herbert Andrea és Bíró
László gyermeke, Bíró László

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

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

SOMANNA
Dísztárgy, ajándékbolt

A Muskátli Üzletházban
Sok szép dolog kis helyen is elfér. 

Járt már nálunk? Ha nem, érdemes benéznie.  
Lepje meg önmagát, szeretteit és barátait kedves

ajándéktárgyakkal, amelyeket reális áron kínálunk. 

AKCIÓ  Május 2-7 között az összes bortartó árából –20%
kedvezmény!  Pl.:

Fa, faragott, álló bortartó 2500 Ft helyett 2000 Ft
Kígyómintás, dupla bortartó 4100 Ft helyett 3280 Ft
Fekvô bortartó 2850 Ft helyett 2280 Ft
Állatmintás, dupla bortartó 3900 Ft helyett 3120 Ft
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III. Telki Tavaszi Fesztivál
2005. május 20-21.

A péntek estétôl szombat éjszakáig tartó fesztiválon a hagyományokhoz híven neves hazai elôadók mellett helyet kapnak
Telki ifjú és kevésbé ifjú tehetségei is. Míg pénteken a komolyabb mûfajok kedvelôi válogathatnak az elôadások között,
addig a szombati nap a gyermek- és ifjúsági programok mellett a könnyebb mûfajoké lesz. Az egyetlen, ám annál hang-
súlyosabb kivétel a szombat este – többek között a Telki Nôikar közremûködésével – elôadásra kerülô nagyszabású kon-
cert, Giovanni Battista Pergolesi remekmûve, a Stabat Mater lesz.

A Telki Fesztivál egyedülállósága abban rejlik, hogy magunk rendezzük – magunknak. Bár a szervezôk minden érdeklô-
dôt szeretettel látnak, de az esemény Telki határain kívül nem kerül meghirdetésre, a közönség nagy százalékában Telki
lakosságából kerül ki. Ezt tudva van igazán nagy jelentôsége annak a közel ezer érdeklôdônek, akik az elôzô két alka-
lommal ellátogattak az eseményre.

A részletes mûsorfüzetet a fesztivált megelôzô hétvégéig minden telki lakoshoz eljuttatjuk, addig is álljon itt
a tervezett program:

Péntek 18-22 óráig
Fesztivál és kiállítás megnyitó 
A Budapesti Monteverdi Kórus koncertje
Pasztircsák Polina és môvésztársai operakoncertje prózai
betétekkel
Kortárs zenei koncert Piazzola mûveibôl tánckísérettel
(tangó) 

Szombat 9-23 óráig
Zenés ébresztô, kirakodóvásár
Gyermekprogramok, játékos vetélkedôk, mutatványosok
Táncdélután a Kiss Zenede növendékeivel, táncház
Rómeó és Júlia – betétdalok a musicalbôl, a tervek szerint
Szinetár Dóra, Dolhai Attila és Polyák Csilla elôadásában
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
St. Martin koncert (tervezett)
Zsoldos Gábor jazztrió


