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Rebbenô szemmel 
ülök a fényben, 
rózsafa ugrik 
át a sövényen, 
ugrik a fény is, 
gyûlik a felleg, 
surran a villám 
s már feleselget 
fenn a magasban 
dörgedelem vad 
dörgedelemmel, 
kékje lehervad 
lenn a tavaknak 
s tükre megárad, 
jöjj be a házba, 
vesd le ruhádat, 
már esik is kint, 
vesd le az inged, 
mossa az esô 
össze szivünket.

Az elmúlt hétvégén hatalmas érdeklôdés mellett került megrendezésre a
harmadik Telki Tavaszi Fesztivál. Az esemény lapzártánkkal egy idôben
zajlott, ezért mostani számunkban szöveges tudósítás helyett bôséges
képanyaggal és a Telkiforum.hu lakossági hozzászólásaiból szerkesztett
válogatással tudunk szolgálni. Tervezzük viszont, hogy következô lapszá-
munkig felkeressük az esemény szervezôit, és a kulisszák mögé pillantva
a produkció létrejöttének hátterérôl kérdezzük ôket. Lôrinczy György,
Bujáki László és Bordás Varga Nóra a mûsorszámok létrejöttében játszot-
tak jelentôs szerepet, a szervezômunka koordinálása és a fesztivál leve-
zénylése Füzesi Attila nevéhez kötôdik, Hambuch Norbert pedig a háttér-
munkák zökkenômentes elvégzését biztosította.

A kivitelezés iskolapéldái…

Riport a 4. oldalon

Írásunk a 9. oldalon

Képriport az 5-8. és a 12. oldalon

Telki Fesztivál 2005

Közbiztonság Telkiben
Az elmúlt pár hónapban egyre több betörésrôl hallani a faluban. Úgy tud-
juk, a Polgárôrség jó kapcsolatokat ápol a régió rendôrségeivel, így bizo-
nyára átfogóbb képe lehet az eseményekrôl. Dr. Rátky Józsefet, a Telki
Polgárôrség vezetôjét kérdeztük tapasztalatairól.

Muskátli-CBA-SPAR-PLUS
Hozzászólások a www.telkiforum.hu portálról

A telki óvoda és iskola impozáns épületegyüttese dísze és szimbóluma
is a falunak. Mindkét épületnél meglepô kivitelezôi hibákról értesültünk
azonban, ezért – rendhagyó módon – kritikus szemmel jártuk végig az
intézményeket.

3. oldal
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Beszámoló a képviselôtestület üléseirôl
2005. április 28.
1. napirendi pont: A 2004. évi pénzügyi be-
számoló megtárgyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámo-
lót, melybôl kiderült, hogy a mûködési kiadá-
sok és bevételek egyensúlyban vannak, sôt né-
mi többlet jelentkezik. Ez azért is bíztató, mivel
minden évben nônek a mûködési költségek. A
beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont: A Pest Megyei Víz és Csa-
tornázási Vállalat (PVCSV) végelszámolója

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Az ÉTV elôdjeként funkcionáló céget 1994-
ben felszámolták, és mostanra sikerült a végel-
számolást megvalósítani. A testületnek egy el-
fogadó nyilatkozatot kell tennie határozat for-
májában, amivel hozzájárul a cégjegyzékbôl
való törléshez. A határozat meghozatalát a tes-
tület egyhangúlag megszavazta.

3. napirendi pont: Egészségház és Tornacsar-
nok mûszaki ellenôri tevékenységére beér-
kezett pályázatok értékelése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Az egyszerûsített közbeszerzési eljárás kereté-
ben meghirdetett pályázatra 4 pályázó jelent-
kezett, mindegyik pályázat érvényes volt. Mi-
vel minden pályázó cég rendelkezett a szüksé-
ges feltételekkel, a bírálat egyetlen szempontja
az volt, hogy melyik ajánlja a legkedvezôbb
árat. A testület így a Sz-építôk Kft. 3.395.000.-
Ft-os ajánlatát fogadta el egyhangúlag.

4. napirendi pont: A Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója

Elôterjesztô: Halász Terézia a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke
A beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A Szolgálat 22 család 40 gyermekével foglal-
kozik az alapellátás keretében. A beszámolót a
testület egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont: Ingatlanértékesítési-köz-
vetítôi szerzôdés megtárgyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Egy ingatlan közvetítô kft. jelentkezett, hogy
nagybefektetôt hozna az Öreg-hegyi telkek ér-
tékesítésére. Az általuk ajánlott szerzôdést
megküldték a Hivatalnak, azonban a kft. által
igényelt 5%-os jutalékot a polgármester és a
testület is sokallotta. Némi vita után a testület
egyhangúlag úgy határozott, hogy az értékesí-
tési m2-ártól függô sávos jutalékot tart elfo-
gadhatónak, melynek minimuma nettó
10.000.- Ft/m2 telekértékesítési ár esetén 2%,
maximuma pedig nettó 15.000.- Ft/m2 telekér-
tékesítési ár esetén 5%.

6. napirendi pont: Szûcs János képviselô ja-
vaslata a 056-os parcella tulajdonosainak
tájékoztatására

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A javaslat szerint a tulajdonosok kapjanak köz-
vetlen tájékoztatást a testülettôl a következô
(2005. május 12-i) ülésen az Önkormányzat te-
rületet érintô elképzeléseirôl. A várható kérdé-
seket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság elôzetesen meg fogja tárgyalni. A ja-
vaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

7. napirendi pont: Egyebek; Az Egészségház-
ban létesülô lakások értékesítésének kezdete

Móczár Gábor képviselô kérdésére válaszolva
a polgármester elmondta, hogy az Egészség-
ház építési engedélye már megvan, csupán a
szakhatósági hozzájárulásra kell várni, a kivi-
telezésre a közbeszerzési pályázat elô van ké-
szítve, a jogerôs engedély megérkezése után
azonnal indul a pályáztatás. Az eredményesen
lezáruló közbeszerzési eljárás után lehet majd
beszélni az értékesítés formáiról.

Az útjavítások ütemezése

Móczár Gábor képviselô kérdésére válaszolva
a polgármester elmondta, hogy az utak javítá-
sát, karbantartását a kivitelezôk folyamatosan
végzik (pl. Üdülôtelep egyes útjainak murvá-
zása, egyengetése), de a jelenlegi kedvezôtlen
idôjárási körülmények miatt a munkák halasz-
tása szükséges.

Lakossági kérdések

Imhof Iván arról kérdezte a polgármestert,
hogy tervezi-e az Önkormányzat a biatorbá-
gyihoz hasonló sebességmérô és -kijelzô ké-
szülék vásárlását, mert ez javíthatna a közleke-
dés biztonságán. A polgármester elmondta,
hogy foglalkoznak a témával, több ajánlatot is
kaptak ilyen készülékek gyártóitól, melyek kö-
zül a legolcsóbb 600.000.- Ft körüli áron volt,
azonban ezt egyrészt a megfelelô hatósággal
engedélyeztetni kell, másrészt a beszerzés csak
akkor lehetséges, ha a falu elegendô bevétel-
hez jut.
Szintén Imhof Iván kérdezte, hogy az újonnan
megépített Öreg-hegyi utakon már most látha-
tó úthibák (süllyedés a csatornafedelek kör-
nyékén stb.) javítására van-e garanciális le-
hetôség. A polgármester jelezte, hogy tudnak a
problémákról, a mûszaki ellenôr vezetésével
hamarosan az összes kivitelezô helyszíni
szemlén fogja megtekinteni a hibákat, a nem
egyértelmû esetekben a mûszaki ellenôr vizs-
gálata fogja meghatározni, ki viseli a felelôssé-
get. A kivitelezôk 1 éves bankgaranciát adtak a
munkálatokra, amelybôl le lehet hívni a javítá-
sok költségeit.

2005. május 12.
1. napirendi pont: Háziorvosi körzet fejlesz-
tés kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A napirendi pontot Dr. Asztalos Csaba házior-
vos és Dr Kiss-Leizer Márta jelenlétében tár-
gyalta a testület.
A háziorvos egy beadvánnyal fordult a testü-

lethez, amiben kérte, hogy a háziorvosi körzet
megosztását kezdeményezze az Önkormány-
zat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál
(OEP). A jogi helyzet tisztázása után a napiren-
di pontot az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság készítette elô. Az elôterjesztés szerint a ké-
relem csak új háziorvosi körzet létrehozásával
teljesíthetô, melynek további elôkészítésével a
testület határozat formájában az ESZB-t és a
polgármestert bízta meg. (Információink sze-
rint Dr. Asztalos Csaba és Varga Mihály a fel-
tételek tisztázása végett május 17-én együtt fel-
keresték az OEP illetékes munkatársát. – a
Szerk.)  

2. napirendi pont: Belsô ellenôrzési munka-
terv megtárgyalása

Elôterjesztô: Lack Mónika jegyzô
A napirendi pont megtárgyalását a testület el-
napolta.

3. napirendi pont: Budajenô és Páty községek
településszerkezeti terve módosításának is-
mertetése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Páty kapcsán a már évek óta tervezett golfpá-
lya, Budajenô esetében a szôlôhegyi fejlesztés
került az elôterjesztés fázisába. Varga Mihály
tájékoztatta a képviselôket a két település által
tervezett fejlesztésekrôl. (A témával következô
lapszámunkban bôvebben foglalkozunk. – A
Szerk.)

4. napirendi pont: Nyilatkozat az Egészség-
ház engedélyeztetéséhez szükséges testületi
határozatról

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A képviselôk nyilatkozatot tettek, hogy a testü-
let az engedélyeztetési tervben szereplô
môszaki tartalommal meg kívánja építeni az
Egészsgházat.

5. napirendi pont: Kórház fasor melletti terü-
letre elrendelt változtatási tilalom kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Rövid szünet után került sor a napirendi pont
tárgyalására, amelyre minden érintett tulajdo-
nos meghívást kapott, akik szép számban meg
is jelentek az ülésen. A téma ismételt napirend-
re tûzését Szûcs János képviselô kezdemé-
nyezte.
A kérdések zömét Baltási Gábornak, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöké-
nek címezték, aki válaszában elmondta a ko-
rábban megfogalmazottakat, miszerint a vál-
toztatási tilalom bevezetése az új telepü-
lésszerkezeti terv bevezetéséig azért vált szük-
ségessé, hogy lehetôvé váljon a késôbbiekben
az új szerkezeti és szabályozási terv érvényesí-
tése. Elsôsorban olyan területek kialakításáról
van szó, amelyeken közintézmények, köz-
funkciójú épületek és közösségi terek létesíté-
sére nyílik majd lehetôség. A korábbi tervek
egy fele ekkora település kiszolgálására ele-
gendô intézményrendszer elhelyezését tették
volna lehetôvé. 

Imhof Iván, Füzesi Attila



Hol tartanak a tornacsarnok
elôkészületi munkái?
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A biatorbágyi építéshatóság még április
végén megadta a tornacsarnok kivitele-
zésének megkezdéséhez szükséges épí-
tési engedélyt. 
Kiválasztásra került a mûszaki ellenôri
feladatokat ellátó cég is. A SZ-ÉPÍTÔK
Kft. egyik elsô feladata egy olyan meg-

valósulási ütemterv készítése, amely
biztosítja, hogy az építkezésnek az üze-
melô iskolához kapcsolódó részei a
szeptemberi tanévkezdésre elkészülje-
nek. Idôközben kihirdetésre került a ki-
vitelezôi közbeszerzési eljárás, és ké-
szülnek a beruházás kiviteli tervei is.

HELYREIGAZÍTÁS
A Telki Napló elôzô számában, az április
14-i testületi ülés 6. napirendi pontjában
Egri Péter urat az Érd és Térsége Vízi-
közmû Kft. tanácsadójaként tüntettük fel.
Az ÉTV Kft. helyreigazítás közlését kér-
te, ami szerint „Az ÉTV Kft. nem alkal-
mazott és nem is alkalmaz tanácsadókat.
Egri Péter úr nem tanácsadója az ÉTV
Kft-nek, soha nem is volt.”

#1 H.Judit

Bizonyára mindenkinek feltûnt, hogy a Muskát-
li élelmiszer üzletünk milyen hiányos polcokkal
rendelkezik. Bezár a bolt? Van már végleges
döntés-álláspont az új élelmiszerbolt típusáról? 
Tapasztalataim szerint a Spar, Plus üzletek csak
elôre csomagolt húskészítményeket forgalmaz-
nak, nálunk is így lesz? A CBA már nem tervezi
az építést? Nekünk van-lesz beleszólásunk a
szerzôdés aláírása elôtt, hogy melyik üzletláncot
szeretnénk?  Milyen szakaszban vannak a tár-
gyalások?
#2  Ellenpont

Meglepne, ha bármilyen beleszólásunk lenne eb-
be. Valószínûleg az vásárol ingatlant, aki akar, és
ha az általános és helyi elôírásoknak megfelel a
tervezett üzlet, nem hinném, hogy válogatni le-
hetne.
#3 farkasgy

Nem feltétlen csak az árukészlet a döntô. Én úgy
gondolom, hogy az új üzlet elhelyezkedése sem
mindegy. Gondoljunk bele, hogy az autóbûz, a
zaj az óvodát sújtaná, és teljesen ellehetetleníte-
né az esetleges terjeszkedését. De ugyanitt van
az iskola, ahová sok gyerek biciklivel, rollerral
jár, de ez valószínûleg megszûnne, mert feltéte-
lezhetôen a Kamilla utca iskola és óvoda közti
részét megnyitnák, így a forgalom jelentôs növe-
kedése ezt lehetetlenné, de mindenképpen bal-
esetveszélyessé tenné. Szerintem a CBA terve-
zett helyszíne a lakosságot kevésbé zavarná, és a
vásárlók szempontjából nem lenne rosszabb az
elhelyezkedése.
Azt, hogy a BECO kinek mit ad el, azt nem hi-
szem, hogy az önkormányzatnak különféle en-
gedélyekkel akceptálni kellene, hiszen mi egy
lakható Telki reményében költöztünk ide és a fa-
lu tisztségviselôinek ezt meg is kell óvnia.
#4  VargaT

Az Önkormányzat az ún. település rendezési
tervben szabályozza egy-egy belterületi rész be-
építhetôségét, illetve magának a területrésznek a
rendeltetését (hogy milyen jellegû, rendeltetésû
épületeket lehet ott éppen építeni pl. kereskedel-
mi, vendéglátó, ipari, lakóház, stb.).
Amit a Becco eladott a SPAR-nak, az egy keres-
kedelmi területen fekvô telek, azaz minden to-
vábbi nélkül lehet rá építeni pl. áruházat. Az Ön-
kormányzat mást nem tehet, mint az építési ha-
tósági jogkörét gyakorolva olyan épület megépí-

tésére adhat csak engedélyt, ami egyrészt minél
jobban illik az adott környezetbe, másrészt minél
kevésbé zavarja a közvetlen környezetben lakók
életét. Másra nincsen lehetôsége, de szerintem
ez bôven elég is, mert ne feledjük, az Önkor-
mányzat a település rendezési terv hosszú évek-
kel ezelôtti elfogadásával maga szabályozta a
kérdéses terület jövôbeni rendeltetését.
#5  Mgabi

Judit kérdésére: …Arról nem tudok, hogy bezár-
na a bolt (a Muskátli – a Szerk.), de a rendszeres,
kiszámíthatatlan áruhiányt már korábban is ta-
pasztaltam. Nem tudom, hogy az üres polcoknak
van-e bármi köze a SPAR-hoz.
A SPAR tervelképzeléseit nemrégiben megkap-
tuk, esztétikailag jók, illenek a környezetbe. A
közlekedési gondokat viszont továbbra sem ol-
dották meg, tehát az Önkormányzat is arra vár,
hogy a tervezô ill. beruházó a közlekedésfelü-
gyelettel megegyezzen és azt írásos formában le-
tegye az asztalra. Amíg ez nincs meg (ld. koráb-
bi aggályaimat egy másik topikban), addig nem
történik semmi.
A SPAR befektetôi minden bizonnyal annak tu-
datában vásárolták meg a BECCO-tól a telkeket,
hogy látták a CBA kamu-tábláját. Ugyanis arról
nem tudni, hogy a CBA épít-e majd vagy sem.
Hogy 2005-ben nem épít, az valószínû, de lehet,
hogy 2006-ban igen. Ha ez így lesz, végre ne-
künk is hozhat hasznot a fogyasztók kegyeinek
megnyeréséért kialakuló verseny. 
Sajnos, egyik telek sincs a falu tulajdonában, így
arra, hogy ki-mikor-mit épít rá (a szabályozási
terv adta keretek között), nincs befolyásunk. Vi-
szont a falukép és az itt lakók nyugalma érdeké-
ben a tervengedélyeztetés során komoly kont-
rollt gyakorol(hat) a Hivatal.
#6  farkasgy

Legalább a Kamilla utca végét (iskola óvoda kö-
zött) nem kéne megnyitni és valami zaj és porfo-
gó növényzet telepítését a gyerekintézmények
felé.
#7  Mgabi

A Kamilla utca az óvoda és az iskola között to-
vábbra is zárt terület marad. A porfogó növény-
zet jó ötlet, köszönjük!
#8  H.Judit

Tehát az önkormányzat anno jóváhagyta hogy a
suli és az ovi közvetlen közelébe áruházat épít-
hessenek??! 

Ha feltalált valaki olyan kerítést, falat bármit,
ami egy ilyen megnövekedett terhelést semlege-
sít, kérem jelentkezzen.
#9  Mgabi

Ha megnézed az alsó BECCO ill. Pajta elôtt ál-
ló térképtáblákat, azon egyértelmûen látszik,
hogy eredetileg (199?-ban) a BECCO szolgálta-
tó-házakat akart az iskola elôtt építeni, ennek
megfelelôen készült - gondolom - a szabályozá-
si terv is.
Bár a hely nem a legideálisabb, a fô gondot vi-
szont én nem az oktatási intézmények közelsé-
gében látom (egyébként nincsenek is olyan kö-
zel), ahogy korábban is írtam.
#10  VargaT

Mint utaltam rá, jó pár évvel ezelôtt (szerintem
legalább 5-6 éve) jóváhagyott településrendezé-
si tervben lett úgy szabályozva a SPAR-os föld-
terület, hogy oda kereskedelmi, szolgáltató célú
épületeket lehet építeni. Akkor kellett volna egy
kicsit alaposabban végiggondolni Telki jövôké-
pét, kb. úgy, mint ahogyan a mostani képvi-
selôtestület próbálja. 
Egyébként tényleg rossz a helyszínválasztás, de
- az ördög ügyvédjeként - ezért nem lehet hibáz-
tatni a SPAR-t, ôk csak a jelenleg hatályos sza-
bályozási tervben szereplô lehetôséget ragadták
meg és cselekedtek.
#12  mbb

Lehet tudni, hogy mekkora lesz a SPAR, és hány
parkolóval rendelkezik majd?
Önkormányzat nyugodtan elôírhat zajvédô falat,
háromszintû növényállományt, illetve rengeteg
eszköz áll a rendelkezésére, hogy a beruházást
útfejlesztéshez, megfelelô lehajtó kialakításához
kösse. Ugyanígy a közlekedésfelügyeletnek is.
Nekik szerintem az lehet a bajuk, hogy Spar va-
lószínûleg közvetlen behajtót akar, ami túl közel
lenne a Muskátlis csomóponthoz, így fokozná a
balesetveszélyt.
#14 anya

Valaki tudja, hogy a BECCO területen pontosan
hová fog épülni a SPAR? Az iskola felöli részre,
vagy esetleg közvetlenül a fôút mellé, vagy a
kisjátszótér felöli részre?
#15  mba

A SPAR a Pipacs utcai kis "romos" játszótér alá
fog közvetlenül kerülni kb. 4000 m2-es területen.

Muskátli-CBA-SPAR-PLUS
Hozzászólások a www.telkiforum.hu portálon
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Telki Napló: Az elmúlt pár hónapban egyre
több betörésrôl hallani a faluban, a Telki Fó-
rum honlapján is külön téma nyílt errôl. Úgy
tudjuk, a Polgárôrség jó kapcsolatokat ápol a
régió rendôrségeivel, így bizonyára átfogóbb
képe lehet az eseményekrôl. Kérjük, ossza meg
velünk a tapasztalatait!
Rátky József: Kétségkívül több a vagyon el-
leni bôncselekmény, fôleg a betörés, mint ré-
gebben. Ebben az évben jelentôsen romlott a
helyi bûnügyi statisztika az elôzô évekhez vi-
szonyítva, de a környezô településekhez ké-
pest még mindig jobb  a helyzet, mind ará-
nyát, mind az esetek számát tekintve. Sajnos
ez azonban nem vigasztalja a károsultakat.
Mindenestre a növekedés nem egyedi jelen-
ség, az egész régióban tapasztalható. 
Telkiben ennek egyik fô oka, hogy a település
gyorsan fejlôdött, mostanra már vagyonát, ki-
terjedését és a lakosok számát tekintve is von-
zóbb célpont a környékbeli bûnözôcsoportok
számára. A Polgárôrségben saját magunk is
szembesülünk vele, hogy a falu már nem átte-
kinthetô. Évekkel ezelôtt a járôrök még rövi-
debb idô alatt be tudták járni, illetve a Le-
gelôdombról nagyjából át tudták tekinteni a
falut. Mostanra a település egyik végének la-
kóterületeit járva bôven eltelhet annyi idô,
amennyi sajnos elég lehet a település másik
oldalán akcióba lépô elkövetôknek. 
Az a létszám, illetve tevékenység, ami koráb-
ban elegendô volt a bônözôk elriasztásához,
már kevésnek bizonyul. Ráadásul közben a
rendôrség létszáma és felszereltsége sem ja-
vult, sôt, relatíve még romlott is, de errôl nem
ôk tehetnek.
TN: Mit lehet tudni a betörések elôkészíté-
sérôl és módszereirôl?
R.J.: Nincsenek sajnos mindenre kiterjedô in-
formációink. A rendôrségtôl és a lakosságtól
származó ismereteink alapján az elkövetôk
még nem a legprofibb kategóriából kerülnek
ki, és bizonyos jellegzetes csoportok is felis-
merhetôk. Valamilyen módon elôször megfi-
gyelik az otthon tartózkodók idôbeosztását,
mozgását, és ennek ismeretében hajtják végre
a behatolást. Ugyanakkor elôfordulnak olyan
esetek is, mikor a lakók jelenlétében törnek
be, miközben a háziak alszanak. Ezek alapján
nem lehet ôket egységes rendszerbe sorolni.
TN: Mit tehetünk mi a saját környezetünkben,
hogy a bûnözôk dolgát minél inkább megne-
hezítsük?
R.J.: Valószínûleg mindenki tágabb szom-
szédságában akadhatnak ismerôsök, akik
többnyire otthon vannak, kisgyerekes anyák,
nyugdíjasok, megbízható munkások, akik a
ház körül dolgoznak rendszeresen. Ne szé-
gyelljük felvenni velük a kapcsolatot, hiszen
ez beleillik a vidéki életformába, kérjük meg
ôket, tartsák nyitva a szemüket, és jelezzék, ha
esetleg gyanúsan ôgyelgô alakokat vesznek
észre. Mi, polgárôrök az ilyen ismeretlen, gya-

núsan viselkedô, házaló emberekrôl általában
hamar értesülünk, mert a lakosok hívni szok-
tak minket vagy a körzeti megbízottat, ha
feltûnnek. Ilyenkor általában megkeressük
ôket, és udvariasan megtudakoljuk, mi járat-
ban vannak, ha árulnak valamit, megkérdez-
zük, van-e engedélyük, és így tovább... Ez ál-
talában elegendô ahhoz, hogy az illetô hamar
továbbálljon. A közelmúltban azonban érde-
kes módon ritkábban találkozni ilyesfajta tén-
fergôkkel. Így elsô körben azt a nagyon általá-
nos tanácsot adhatom, hogy tartsuk nyitva a
szemünket, nem csak a saját, hanem a szom-
szédság portáját illetôen is.
Másodjára: nagyon fontos, hogy sose felejt-
sünk nyitva ablakot-ajtót, és ne restelljük be-
zárni a kertkaput sem. Természetesen ez nem
jelent biztos védelmet a betörôk ellen, de leg-
alább megnehezíti a dolgukat. Különösen fon-
tos ez akkor, ha elmegyünk otthonról. Hagy-
juk égve a lámpát, esetleg használhatunk
programozható kapcsolóórát, ami adott
idôpontokban fel-le kapcsolgatja a világítást.
Értesítsük a szomszédot, hogy késôn vagy
másnap jövünk haza, vagy nem leszünk itthon
a hétvégén, kérjük meg ôket, hogy kicsit fi-
gyeljenek a házunkra. A riasztót minden eset-
ben kapcsoljuk be, többszintes házaknál állít-
suk be úgy, hogy amíg az emeleten alszunk, az
alsó szint legyen beriasztva.
TN: Gyakori célpontja az elkövetôknek az au-
tó, mit tegyünk, hogy nagyobb biztonságba le-
gyen?
R.J.: Szinte minden családi ház rendelkezik
kocsi beállóval, sok közülük garázzsal is.
Mindig  arra kértük a lakókat, legalább éjsza-
kára álljanak be az utcáról, még akkor is, ha
nincs automata nyítószerkezet. Higgyék el, a
mi tapasztalatunk is az - és ezt a rendôrség is
alátámasztja -, hogy leginkább azokat az autó-
kat törik fel, lopják el, melyek az utcán állnak!
Természetesen egy profi elkövetôt, aki kiné-
zett magának egy nagy értékû gépkocsit, ez
sem akadályozhat meg, de az esetek 90 száza-
lékában inkább alkalmi, piti bûnözôkrôl van
szó. Ezek az elkövetôk nem kockáztatják
meg, hogy a kertbe bemásszanak, fôleg, ha
kutya is van. Azt talán mondani se kell, hogy
akár a kocsi beállón, akár a garázsban van az
autó, ne hagyjuk benne az indítókulcsot, zár-
juk be az ajtait és kapcsoljuk be a riasztóját is.
TN: Hogyan segíti elô a Polgárôrség a falu
biztonságosabbá tételét, és mivel járulhatnak
hozzá ehhez a telki polgárok?
R.J.: Nagyon örülök a kérdésnek, magam is
rátértem volna. A Polgárôrség nem valami
izolált, paramilitáris szervezet, mint ahogy so-
kan - esetleg csak kényelmi okokból is - el-
képzelik. Ez egy társadalmi egyesület, mely
átlagos helyi polgárokból szervezôdött, és az
eddigi tapasztalatok szerint sokat tud tenni a
bûnmegelôzésért. A jelenlegi feladatokat ellát-
ni viszont csak úgy lesz képes, ha jönnek új je-
lentkezôk. Az ideköltözôk valószínûleg tud-

ják, hogy van Polgárôrség, kérjük ôket, hogy
ezt ne úgy tekintsék, mint egy automatikusan
igénybe vehetô szolgáltatást, amit a falu bizto-
sít. Ez társadalmi munka, a szó legnemesebb
értelmében, különösebben megerôltetô tevé-
kenységgel nem jár. Kétségtelen, hogy havon-
ta egy, ritkán két alkalommal rááldozzuk az éj-
szaka felét, hogy a falu útjait járjuk autóink-
kal. Ahhoz, hogy ezt kellô hatékonysággal te-
hessük, szükség lenne kb. 50-60 fôre (jelenleg
ennek kevesebb, mint a fele az aktív tagság), a
megnövelt létszámmal ismét lehetôvé válna
annak a biztonságnak a megteremtése, ami a
környéken néhány éve még egyedülálló volt.
Ezúton is kérem a lakosokat - nemcsak a fér-
fiakat, hiszen akadnak hölgyek is közöttünk -,
hogy a körzeti megbízottnál, a polgármesteri
hivatalnál, de leginkább személyesen nálam
jelentkezzenek azok, akik maguk is tenni sze-
retnének a közbiztonság javításáért! Pol-
gárôrségünk foglalkozás, életkor, sôt nemek
tekintetében is heterogén összetételû, öröm-
mel fogadunk minden csatlakozót, hogy a na-
gyobb tagsággal hatékonyabban tudjuk szol-
gálni a faluban a bûnmegelôzést.
Jelentkezni lehet: Dr. Rátky József: (30)
922-2251, Szabó Zoltán rendôr törzszász-
lós, KMB: (30) 201-3398

Imhof Iván
Egy kis gondolatébresztô statisztika:
2005.04.06-07. Fenyves u. - betörés
2005.04.13. Szellô u. - építkezésrôl lopás
2005.04.14-15. Kökörcsin u. - betörés
2005.04.15. Vadrózsa u. - építkezésrôl lopás
2005.04.24-28. Legelô dombi. ú. szerszámtároló 

feltörés
2005.05.07. Muskátli u. - besurranásos lopás
2005.05.07-08. Pipacs köz  - betörés
2005.05.07-08.  Zúzmara u.- betörés

Összehasonlításképpen: Budakeszin 22, Pá-
tyon 15 ilyen jellegô bôncselekmény volt eb-
ben az idôszakban és hasonló az arány az év
eddig eltelt részére vetítve.

Közbiztonság Telkiben
Beszélgetés Dr. Rátky Józseffel, a Telki Polgárôrség vezetôjével.
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Varga Mihály polgármester megnyitja a
fesztivált

A Happy Hours együttes a Bordás-ház
kertjében

Fölszállott a páva...

TelkÍr trio a Deszkakeretes képek címû kiállítás megnyitóján Az Art's Harmony zenekar argentin tangó estjére Astor
Piazzola mûveibôl válogatott. A hangulatot Bánhidy Petra és

Budai László argantin tangó világbajnokok fokozták.

Közel száz gyermek nyerte el a Telki Lovagja címet az
ügyességi négypróbán

Zenés ébresztô a Platós Big Band jóvoltából
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#1 Mgabi

Ezúton is szeretném az Önkormányzat
nevében mindenkinek megköszönni,
akik a 3. Telki Tavaszi Fesztivál szerve-
zésében és lebonyolításában köz-
remûködtek!
Elsôsorban Füzesi Attilának a fantaszti-
kus szervezômunkát, Lôrinczy György-
nek a kiváló produkciókat és Bujáki
Lászlónak a csodálatos helyszínt és
programokat!
Most még friss mindenkiben az élmény,
így ezen a helyen is várjuk a rendezvé-
nyekkel, a helyszínekkel és bármi
egyébbel kapcsolatos visszajelzéseiket,
kritikáikat, a jövôre vonatkozó ötletei-
ket, javaslataikat!

#2  Aszti

Bár viszonylag kevés programon tud-
tam részt venni, de csak megköszönni

tudom a szervezôknek és a rész-
vevôknek az igényes mûsorokat. Gon-
dolom, nem kis munka kellett hozzá,
hogy minden gördülékenyen, frappán-
san történjen.
Külön köszönet az Operettszínház szí-
nészeiért!

#3 Ellenpont

Amit láttam, nagyon tetszett!
Ilyen kis faluhoz képest rengeteg figye-
lemreméltó programot sikerült össze-
hozni! 

#6 mba

Én is csak felsôfokon tudok róla beszél-
ni. Szombaton az egész családommal
végig kint voltunk, a gyerekeket este
11-kor alig lehetett hazavonszolni.
Szeretnék gratulálni minden fellépônek
és különösen a szervezôknek!

Remélem jövôre is hasonló színvonalú
produkciókat láthatunk majd.

#7 Telkifórum

Köszönjük a szervezôknek a munkát, a
fellépôknek pedig az élményt, amit
nyújtottak!
Ellenpontnak és Krisztinek pedig a ké-
peket! Az igény akkora volt a fotók
iránt, hogy ma délelôtt már sokan rákat-
tantak az oldalra, és rögtön keresték a
képeket a galériában.

#9 bogancsi

Köszönöm a szervezôknek, hogy ilyen
színvonalas, érdekes, gazdag programot
állítottak össze!
Köszönöm a gyerekek számára összeál-
lított négypróba lehetôségét, különös te-
kintettel a 3 évesek teljesítményének
pontozását. Nagyon örültem, hogy a

Milyen vvolt iidén aa FFesztivál?
Hozzászólások aa wwww.telkiforum.hu pportálon

Dr. Rózsa Sándor elôadása a Solar energiáról Fajtné Thuróczy zsuzsanna és Vászolyi Tímea tanítványainak
ritmikus gimnasztika bemutatója I.

Fajtné Thuróczy zsuzsanna és Vászolyi Tímea tanítványainak
ritmikus gimnasztika bemutatója II

"Teltház" a Jung-ház udvarán
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templom ilyen kicsinek bizonyult a
gyönyörû Stabat Mater elôadáshoz!

#10 Köpci

Jó érzés volt tegnap és tegnapelôtt telki
lakosnak lenni. Ôszintén és elismerôen
gratulálok mindenkinek aki a Fesztivál
szervezésében és lebonyolításában vala-
milyen módon részt vett. Hihetetlen él-
vezetes produkciókat láthattunk és hall-
hattunk. Nekem és családomnak sike-
rült szinte minden mûsoron részt venni,
s mondhatom egyik jobb volt mint a
másik. Nagyon jó ötletnek tartom hogy
a községünkben élô fiatalok megmutat-
hatták mit tudnak. Számomra kiemel-
kedô élmény volt mindhárom templomi
koncert. Nagyon büszke vagyok, hogy
Pasztircsák Polina mûvészi pályája a
szemem elôtt bontakozik ki. Nagy em-
ber lesz még belôle - akárki meglás-
sa!!!!!!!! Késô este nagy öröm volt néz-

ni a rengeteg gyermeket akik önfeled-
ten, felszabadultan és fáradhatatlanul
táncoltak a zenekar mellett a színpadon.
Biztos vagyok benne, hogy nekik is ma-
radandó élményt nyújtott ez a hétvége. 
Jó hogy vannak olyan emberek akik ön-
zetlenül, idejüket és energiájukat nem
sajnálva tesznek a KÖZ-ér. Köszönjük
nekik, és biztatom ôket a folytatásra.
(Baltási Klára)

#12 Aggcsont

Szervezôtársaim nevében is köszönöm
a köszönô szavakat...
Lôrinczy György és Bujáki László mel-
lett (akik a produkciók nagy részét hoz-
ták, méghozzá ingyen, vagy nagyon ju-
tányos áron) Bordás Varga Nóra nevét
kell kiemelni, akinek a segítsége nélkül
a kiállításokkal és a kirakodóvásárral
lett volna szegényebb a rendezvény, to-
vábbá hihetetlenül sokat köszönhetünk

Hambuch Norbert háttérmunkák (pako-
lás, szállítás, anyagbeszerzés stb.) terén
nyújtott teljesítményének. 
Köszönöm nekik is, és a nevükben is!
Füzesi Attila

#13 racio

Már harmadik éve kísérjük figyelemmel
a fesztivált. Nagyon örülünk, hogy egy-
re színvonalasabb és valóban pezsdítô a
kultúrára éhes embereknek. A péntek
esti programok a fokozatosság elve sze-
rint valóban a tetôfokra vitték a hangu-
latot, különösen gratulálunk a Bánhidy
Petra és partnere argentíntangós világ-
bajnoki táncospárnak. Annyira elvará-
zsolták táncukkal a közönséget, hogy a
hûvös májusi estét is feledtették.
A gyermekek várták a kézmûves foglal-
kozásokat, a jövôben szervezzünk ismét
ilyet is szombatra.

Kirakodóvásár és kincscsere Jazztánc bemutató Boros Krisztával

Gólyalábas bemutató Facsiga együttes koncertje a Pajtában

Füzesi Attila, a rendezvény egyik
szervezôje
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...és Szinetár Dóra a Rómeó és Júlia musical fôszereplôi

Bereczki Zoltán, Dolhai Attila ...

Mercutio és Júlia rajongók gyûrûjében a szinpadon

Az elôadás csúcspontja: a Hair musical címadó betétdala
Dolhai Attila elôadásában, telki lányok spontán

szervezôdött tánckarával

Slágerek meghökkentô hangszerelésben a Licsi együttes
elôadásában

G.B. Porgolesi: Stabat Mater

Nagyszabású templomi koncert az Il Suono Armonico Zenekar,
a Veszprémi Gizella Kórus és a Telki Nôikar elôadásában, Nagy

Attila vezényletével
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A háromfokozatú közigazgatási rendszert
(megye – járás – település) 1973-ban vál-
totta fel a máig érvényben lévô kétszintû
rendszer, ahol a települések felett csak a
megye áll. A megye azonban nem EU
kompatibilis közigazgatási kategória. Az
Unió olyan gazdaságilag, földrajzilag
összetartozó régiókban gondolkodik, amit
a mesterségesen kialakított megyerendszer
nem fed le. A helyi problémák hatékony
kezelésére azonban szükséges lehet a régi-
ók tagolása is; ezek a kisebb egységek le-
hetnének a néhány összetartozó település
által alkotott kistérségek. Lehet, hogy a
megvalósítás elôtt álló közigazgatási re-
form részeként – más formában ugyan, de
– újra visszatér a háromfokozatú közigaz-
gatási rendszer (régió – kistérség – telepü-
lés)?  

Mindenesetre a települések számára igen
jelentôs uniós források állnak rendelkezés-
re. Komoly problémát jelent azonban,
hogy ezek nagy részének lehívására az
egyes településeknek önállóan nincs, vagy
csak alig van esélyük, mivel az EU ré-
szérôl a régiók, (kis)térségek fejlesztése
élvez abszolút prioritást. A környék telepü-
léseihez hasonlóan ettôl a helyzettôl szen-
ved Telki is: a közelmúltban megvalósult
és az aktuális fejlesztésekhez mindezidáig
jelentôs pályázati forrást nem sikerült fel-
használni. Szükséges tehát a szomszédos
települések összefogása, a sok helyütt jel-
lemzô (rosszindulatú) rivalizálásnak itt
nincs helye…
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérsé-
gi Társulás megalakulása óta rendszeresek

az egyeztetések a tagok között, a legutób-
bi értekezletre május elején került sor. A
kistérségi intézményrendszer struktúrájá-
nak felépítése nem egyszerû feladat, mivel
több koncepcionális kérdés országos szin-
ten sincs még eldöntve – például az sem,
hogy létrejön-e a fent említett háromfoko-
zatú közigazgatási rendszer, és ezen belül
milyen jogkörrel rendelkezhetnek a kistér-
ségek.
Annyi azonban bizonyos, hogy eszközbe-
szerzésre, valamint az ellátás fejlesztésére
rendelkezésre álló plusz források lehívásá-
hoz elengedhetetlen volt a társulás létreho-
zása. Jelenleg az ellátórendszer (szociális,
egészségügyi, oktatási stb.) térségi szinten
történô megszervezése folyik. A települé-
sek közötti együttmûködést úgy kell meg-
valósítani, hogy közben a jelenlegi ellátás
ne sérüljön. A Kistérségi Társulás tagjai-
nak, vagyis az egyes falvaknak lehetôsé-
gük van olyan speciális szolgáltatások, in-
tézmények létrehozására, amivel regioná-
lis feladatokat is ellátnak. Ilyen lehet pél-
dául egy gimnázium vagy egy mûvelôdési
központ létesítése, az orvosi ügyeleti ellá-
tás megszervezése stb. Ha az adott beruhá-
zás kistérségi szinten jön létre, tehát az
összehangolt együttmûködés eredménye-
ként élvezi a környezô települések támo-
gatását, nagyobb esély kínálkozik a meg-
valósításhoz szükséges uniós források le-
hívására is.

Füzesi Attila

A telki óvoda és iskola impozáns épüle-
tegyüttese dísze és szimbóluma is a falu-
nak. Mindkét épületnél meglepô kivite-
lezôi hibákról értesültünk azonban,
ezért – rendhagyó módon – kritikus
szemmel jártuk végig az intézményeket.

Kísérôink elmondása szerint az óvoda in-
dulása óta állandó gond volt a fûtési rend-
szerrel, hetente újra kellett tölteni, mert va-
lahol szökött a víz belôle, ez vezetett a leg-
utóbbi beázáshoz is. A problémára szak-
emberek sem találtak megoldást. A lefolyó
bekötése sem megfelelô a csatornába,
rendszeresen hívni kell a szippantós autót.
Mosolyogni való, hogy a vécék öblítése
meleg vízzel történik, ami nem igazán
energiatakarékos megoldás. Szerencsére
az óvoda Tóth Kálmán, karbantartó sze-
mélyében kiváló szakembert alkalmazott,
aki leleményességével, szakértelmével or-
vosolja a hibákat, de az alap hiányosságo-
kat ô sem tudja helyrehozni. Legutóbb pél-
dául orvosi sztetoszkóppal hallgatta végig
a fûtési rendszert, és így találta meg a szi-
várgás helyét.
Az óvodában több fogas is elkelne, az ud-
varra telepített szép fákat nézve pedig el-
gondolkodtató, hogy bizonyára gyorsab-

ban fejlôdnének, ha nem a földréteg alatt
elterített építkezési törmeléken kellene
gyökeret ereszteniük… 
Amint az a nemrég történt feltárás során
kiderült, az iskolai tantermekben lévô
mosdókból összefolyó szennyvizet elve-
zették ugyan az udvari aknáig, de nem kö-
tötték be abba. A szennyvíz egy része a
földbe elszikkadt, másik része pedig jobb
híján visszafelé jött a lefolyókból. A hibát
Benus András gondnok fedezte fel. Re-
mélhetôleg az új tornacsarnok megépítésé-
nél már figyelnek arra, hogy a silány poz-
dorja ajtók nem iskolai igénybevételre va-
lók. Gondot okoz, hogy kívülre is beltéri
minôségû burkolatokat tettek, ami sok he-
lyen feltöredezett. Lágyított víz folyik a
csapból, ami nem a legoptimálisabb ívás-
ra. Jó kezdeményezés, hogy a szülôk erre
is figyelnek; ásvány- és Pi vizet hordanak
az iskolába.  Hiányzik a szépen meszelt fa-
lak éleinél a faborítás, így aztán nem cso-
da, hogy a kis- és nagykamaszok lecsorbít-
ják a sarkokat. 
Sajnos más jellegû károkról is értesültünk.
Döbbenten hallottuk, hogy Húsvét hajna-
lán betörtek az iskolába, és elvitték a pén-
zes fémkazettát, valamint a telefonokat is

megrongáltak. A beiratkozás napján pedig
az igazgatói irodából pénzt és nagy értékû
digitális fényképezôgépet loptak el. Szo-
morú, hogy valakik kitörték a Talentis ala-
pítványtól kapott tudásfáját is az iskola
elôtt. 
Nagyon jó volt látni viszont a lelkesen
összehordott kupakokat és az ötletes pa-
lackgyûjtô malackát (PALACKA), a nem
a szelektív konténerbe való egyéb mûa-
nyag hulladékok gyûjtésére szolgáló do-
bozt. Találkoztunk lelkes fiatalokkal,
amint éppen az Erdôgazdaságtól kapott
gyönyörû virágtartókat ültették be virág-
gal. 
Minden jó, ha vége jó, újra zölddel a tudás
fája, a Telki Iskola pedig elnyerte az ÖKO-
iskola címet! Remélhetôleg ez a szemlélet
kiterjed majd a tantestület tagjainak élet-
módjára is, és a dohányzásra kijelölt hely
már nem az iskola területén lesz - ahogy az
az ÖKOiskolákban lenni szokott. Bízunk
benne, hogy a hamarosan kezdôdô Telki
Tornacsarnok építésénél a kivitelezôk és
az illetékesek szem elôtt tartják azokat a
hibákat, hiányosságokat, amelyek az isko-
la és az óvoda építésénél bekövetkeztek.

Köveskuti Tünde

Kellett ez nekünk…
Telki és a  Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú

Kistérségi Társulás
Az utóbbi idôben az országos médiában is kiemelt figyelmet kap a kistérségek
ügye. A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi társulás tavaly decemberben
alakult, a társulás elnöke Pilisvörösvár polgármester asszonya lett. Míg a pilisi
térséget Pénzes Gábor képviseli, a zsámbéki térség képviselôjéül Varga Mihályt,
Telki polgármesterét választották meg.

Felmerül a kérdés, hogy mi szükség van a települések kistérségekbe tömörülé-
sére, illetve jár-e konkrét elônyökkel Telki számára a társulási tagság. 

AA kivitelezés iskolapéldái…kivitelezés iskolapéldái…
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Növényültetés az iskola
bejáratánál

Hambuch Norbert szervezésében és segítségével egy helyi
kertépítô cég, néhány szülô és gyermekeik közremûködésével az
iskola bejárata melletti ágyásokba 200 db színes évelô növény ke-
rült beültetésre. A korábban vandálok által kitört "Tudás fája" he-
lyére is új almafát ültettek. Ha az iskola gondoskodik a növények
rendszeres locsolásáról és gondozásáról, a diákok pedig vigyáz-
nak a még gyenge, kicsi, védtelen növényekre, várhatóan sokáig
díszítik majd a környezetet.

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elnyertük az
ÖKOiskola címet!

Bizunk benne, hogy a megfelelés is sikerül majd.

Pignitzkyné Lugos Ilona, igazgató

FELHÍVÁS! 
Az iskola szeretne tölgyfa padrácsokat elhelyezni, aminek métere
10.000 Ft-ba kerül. Aki adományozni szeretne az iskolatitkárnál
jelentkezzen, az  iskola aulában megörökítik az adományozók ne-
vét. 
Az épülô park nem csak az iskoláé, hanem a falué is lesz!

2005. április 15-én került sor a KOKUKK Egyesület harmadik Ko-
dolányi János irodalmi pályázatának eredményhirdetésére.
A rendezvény családias hangulatban zajlott, köszönhetôen többek
között Ani néni immáron mesterfokon megsütött Ormánsági réte-
sének, amely Kodolányi János író kedvenc süteménye volt.
Az estét Keserûné Molnár Krisztina Rita nyitotta meg, felolvasva
a költészet napja alkalmából, - mely ebben az évben József Attila
születésének századik évfordulója is volt -, a költô egyik versét.
Idén 22 jeligés pályamû érkezett, melyet az öttagú zsûri értékelt:
Somlai Judit, Béres Katalin, Szoleczky Adrienn, Palugyay Do-
rottya és Keserûné Molnár Krisztina Rita.
A felnôtt vers kategóriában olyan sok értékes mû volt, hogy a zsûri
úgy döntött, minden helyezést megosztva ad át. A gyôztesek érté-
kes könyvjutalmakat kaptak, melyek megvásárlásához Telki Ön-
kormányzat és az Iskola-óvoda Telkiben: Út Európában Alapítvány
nyújtott anyagi támogatást. Az eredményhirdetés és díjátadás után
az alkotók és az érdeklôdôk együtt ozsonnáztak.

Eredmények:
Óvodások - meseillusztráció kategória:
I. és III. helyezett: Homolya Máté 
II. helyezett: Móritz Dorottya 
Alsó osztályosok - vers kategória
I. helyezett: Keserû Péter
II. helyezett: Dombrovszky Borbála
Felsô osztályosok - vers kategória
I. helyezett: Balogh Dorottya
II. helyezett: Dombrovszky Zsófia és Borbála
III. helyezett: Kórodi Erzsébet
Felsô osztályosok - mese kategória
Különdíj: Turcsán Georgina
Felnôtt - vers kategória
I. helyezett: Varga Virág

Balogh Gergely
II. helyezett: Balogh Gergely

Balogh Gergely
III. helyezett: Szobi Veronika

Turcsán Lászlóné
A következô évben is várjuk majd a köztünk élô titkos költôk re-
mekmûveit, abban a reményben, hogy néhány év múlva Egyesü-
letünk antológiát állíthat össze belôlük.

Alsó osztályosok vers kategóriájának mûvei:

I. helyezett
Keserû Péter:

A legény bánata

Megy a leány csillagos úton,
reá borul viruló csókom.
Bár az éjjel énnekem
ne tett volna kis kosarat, 
pedig jó lett volna,
ha elfogadja viruló csókomat.

II. helyezett

Dombrovszky Borbála:

Szegény, szegény pontyok

Három ponty a Balatonban,
Tükröt pillant meg egy kompban.
S maguktól úgy megijedtek, 
Hogy lábuk sem érte a földet;
Szélsebesen továbbúsztak.
Ugyanaz a három ponty a Balatonban,
Tükröt pillant meg egy másik kompban.
S maguktól úgy megijedtek,
Hogy lábuk sem érte a földet;
Szélsebesen továbbúsztak.
És még mindig ugyanaz a három ponty a Balatonban,
Tükröt pillant meg egy újabb kompban.
S maguktól úgy megijedtek,
Hogy lábuk sem érte a földet;
Szélsebesen továbbúsztak.
A három ponty a Balatonban,
Tükröt pillant meg az elsô kompban.
S maguktól úgy megijedtek,
Hogy kiúsztak a partra.
Egyszer csak a fejük koppan,
Nini, a kompkikötô fala ottan.
Sok komp várakozik sorban,
És mindegyiknek van tükre,
Hogy a pontyokat megijessze.

KOKUKK PÁLYÁZAT EREDMÉNYHÍRDETÉS
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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!
Jó egészséget kívánunk a

májusban született
gyermekeknek, nevüket

technikai okok miatt
következô

lapszámunkban tesszük
közzé!

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

Az iskola tanévzáró ünnepélye 2005. június
21-én 18 órakor lesz. 
Elôszôr kerülnek átadásra a Telki Házirend Kis-Lo-
vagi oklevelek. 

Az iskola 2 turisztikai tábort szervez a nyáron:
Vándortábor. Zsámbéki-medence - Gerecse 

2005 június 24-27- ig.
Kenutábor: Mosoni-Duna 2005 július 17-23-ig.

Részletek a Telki Fórumon, illetve érdeklôdés az is-
kolában.

GYÓGYMASSZÔR MASSZÍROZÁST

VÁLLAL!
Teljes test masszázs:

Frissítô, kondicionáló (svéd masszázs, a fáradtságérzetet
csökkenti.

Részmasszázs (nyak-vállöv, hát, végtagok):

Mozgásszervi panaszok (fájdalmak) kezelése. 
Telkiben házhoz megyek!

Tel.: 06-20-5-73-73-37

HÍVJON!!!

A mai rohanó világban a masszázs felüdülést nyújt a fáradt
testnek, szellemnek egyaránt.
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III. Telki Tavaszi Fesztivál

A Zsoldos Gábor Jazztrió koncertjével zárult a fesztivál

St. Martin esti koncert I. Tímár Mihály telki tanítványainak
néptánc bemutatója I.

Bujáki László a Deszkakeres képek címû
kiállítása megnyitóján

St. Martin esti koncert II.

Akrobatikus Rock 'n' Roll bemutató

Tímár Mihály telki tanítványainak néptánc bemutatója II.


