
Közbiztonsági (al)bizottság alakul?
A helyi körzeti megbízott segítségével összeállításra került a Telkiben
tavaly elkövetett bûnügyek statisztikája. Közben a Telki Közbiztonsá-
gáért Egyesület kezdeményezte az Önkormányzatnál egy közbiztonsá-
gi albizottság felállítását.

Kányádi Sándor:
Fehér havon kormos folt

Ófalu - Üdülôtelep - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újtelep - Legelôdomb
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Fát vág a szél 
a tél hátán, 
perzselôdik 
már az ártány.

Száll a havon 
korom, pernye, 
körmünkön a 
malac körme.

Teknôben a 
húsa, hája, 
aki látja, 
megcsodálja.

Fehér havon 
kormos folt. 
Gyönyörû egy 
malac volt.

Részletek a 5. oldalon

Kérdések és válaszok a település
honlapján

Az internetes kommunikáció a lakosság és az önkormányzat közti párbe-
széd igen gyors és hatásos formája. Az Önkormányzat a település hivata-
los honlapján (www.telki.hu) a „Polgármester válaszol” rovatban lehetô-
séget biztosít közérdekû kérdések feltételére, amivel a lakosok élnek is.
Lapunkban a kérdések és válaszok között válogattunk.

Megújul a Faludisznaja!
A szervezôk a tizenkét éve tartó disznótoros falusi hagyomány mellett
szélesebb rétegek érdeklôdésére is számot tartó programokkal színesítik
a rendezvényt. A részletes eseménysort látva nyugodt szívvel bíztatunk
részvételre mindenkit, különösen azokat, akik még csak hírbôl, vagy ab-
ból sem ismerik a falu disznaját! 

Részletek a 10. oldalon

Eseménynaptár 2006.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság az idei évben is összeállította a
tervezett közösségi események naptárát. A helyi programszervezôk
jóvoltából a kikapcsolódni vágyó telkiek több mint hatvan rendezvény
közül válogathatnak 2006-ban.

Bôvebben a 7. oldalon

8-9. oldal
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2005. december 15.2005. december 15.
1. napirendi pont: 2006. évi víz-és csator-
nadíj megállapítása 
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester 
Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díja idén
588 Ft + ÁFA volt, a szolgáltató a jövô év-
re 607 Ft + ÁFA díjat javasol. Ez nem érin-
ti a lakossági díjakat, mert azt kormányren-
delet maximálja, és az afölötti részre állami
támogatást biztosít, de érinti a közületeket,
így az Önkormányzat által üzemeltetett in-
tézményeket.
A PTB és a polgármester nem támogatta az
emelést és javasolta az idei 588 Ft + ÁFA
díj megtartását.
A testület a határozatot egyhangúlag meg-
szavazta.
A szennyvízszolgáltatás hatósági díját is
meg kellett határozni, a lakossági 206
Ft+ÁFA volt erre az évre, ezt a Telkivíz
Kft. 234 Ft + ÁFA-ra kívánja emelni, míg
a közületi díj 281 Ft + ÁFA lenne. A csat-
lakozási díj háztartási szennyvízbekötés
esetén 300 ezer forint, míg közületi
szennyvízbekötés esetén 360 ezer forint
maradna.
A határozatot a testület egyhangúlag elfo-
gadta.

2. napirendi pont: 2006. évi víztámogatási
igénylésére Biatorbágy Önkormányza-
tának felhatalmazás kiadása 
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester 
A településnek egy másik Önkormányzatot
kell meghatalmazni a víztámogatás igény-
lésére.
A meghatalmazást a testület egyhangúlag
megszavazta.

3. napirendi pont: 2006. évi hulladékkeze-
lési közszolgáltatási díj meghatározása 
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester 
A szolgáltató 7.16 %-os áremelést javasol. 
Jelenleg az önkormányzat szerzôdött a
szolgáltatóval, és elvégzi a díjak beszedé-
sét, ez a szolgáltató számára költségcsök-
kentô tényezô. Az elmúlt években igyekez-
tünk csökkenteni a bevételeink és kiadása-
ink közti különbséget, ez 2002-ben még 7
millió forint deficit volt, ezt követôen vál-
tottunk szolgáltatót, mely csökkentette a
költségeket, és egyúttal emeltük a szolgál-
tatás díját, így jelenleg ez a deficit nagyjá-
ból 3 millió forintra csökkent.
Péter András megkérdezte, adott-e a szol-
gáltató részletes költségkimutatást, mibôl
tevôdik össze az áremelkedés.
Varga Mihály válaszában elmondta, hogy
már tavaly is kifogásoltuk azt, hogy ugyan
a költségeiket részletesen bemutatták, de
nem tértek ki a bevételeik növekedésére.

Akkor a szolgáltató 9,5 %-os emelést java-
solt, de az általunk az ágazati infláció alap-
ján elvégzett kalkuláció szerint 7 % volt in-
dokolt.
Jelenlegi javaslatukban ôk is próbálkoznak
hasonlóval, de a számok a mi szempon-
tunkból értelmezhetetlenek, mivel ôk a
KSH szemétszállítási fogyasztói árakra vo-
natkozó indexét vették alapul, azonban a
fogyasztói áremelkedés mértéke nem lehet
megfelelô indok. Az elmúlt években több-
ször is kértük, hogy ennél részletesebb és
elfogadhatóbb indoklást küldjenek.
Péter András szerint tavaly arra hivatkoz-
tak, hogy kicsi a nyereségük, a jelenlegi in-
formációk alapján nem tudjuk eldönteni,
méltányos-e a javaslatuk, olyan indoklást
kell kapnunk, amiben elégséges és megfe-
lelô információ van.
Baltási Gábor elmondta, hogy két fô cél
van, egyrészt az, hogy a lakosságtól besze-
dett díjakból származó bevétel, és az Ön-
kormányzatot terhelô díj között minél ki-
sebb legyen a különbség, másrészt pedig,
hogy minél lejjebb tudjuk szorítani a szol-
gáltató díját. Kérni kell a szolgáltatótól egy
részletes kimutatást, mivel indokolja az
emelést.
Varga Mihály egyetértett, amint a szüksé-
ges információkat megkapja, a PTB elé
fogja terjeszteni további elemzés céljából.

4. napirendi pont: Helyi adórendeletek fe-
lülvizsgálata 
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester 
A 2006. évre javasolt telekadó 60 Ft/m2

(nem változna), az iparûzési adó 1,4 %
(nem változna).
Hosszas vita alakult ki, mert egyes képvi-
selôk javasolták az iparûzési adó 1,6 %-ra
emelését, mivel ennek alacsony szintje mi-
att kb. 6 millió forint állami támogatástól
esik el a falu, azonban más képviselôk vi-
tatták ennek elônyeit, mivel szerintük az
emelés miatt több vállalkozás is áttenné
székhelyét máshová.
Varga Mihály csodálkozásának adott han-
got, hogy korábban ez a javaslat a költség-
vetés tárgyalásakor miért nem hangzott el. 
A PTB elnöke sem javasolta az emelést.
(A vita közben Kádár Zsolt képviselô távo-
zott az ülésrôl, így 8 képviselô maradt.)
A szavazáson az eredeti javaslat szerinti
változatlan mértékû iparûzési adót a testü-
let 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
Az építményadó 900 Ft/m2 lenne, melynél
a kedvezményt illetôen az alábbi változás
javasolt: 
1. ha az építmény tulajdonosai közül leg-
alább egy az év január 1-jén Telkiben beje-
lentett lakcímmel rendelkezik és ezt az
adóévben fenn is tartja, akkor 99 % ked-

vezményben részesüljön;
2. ha a tulajdonos, aki rendelkezik bejelen-
tett állandó Telki lakcímmel és az adóév-
ben fenn is tartja, és egyenes ági rokonától
szerez építményt, 99 %-os kedvezményben
részesüljön
A javaslatot a testület egyhangúlag elfo-
gadta.

5. napirendi pont: Iskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosítása 
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási És
Kulturális Bizottság  elnöke
A kistérségi, mikrotérségi közoktatási fel-
adatokban történô együttmûködési meg-
állapodás szerint a Telki Iskola tevékenysé-
gét bôvíteni kell (logopédia szakellátás biz-
tosítása), emiatt az iskola alapító okiratát
módosítani kell.
A testület a határozatot egyhangúlag elfo-
gadta.

6. napirendi pont: Óvoda dajkai státuszi-
gény 
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
Az Óvoda a megnövekedett többletfelada-
tok miatt kérte egy plusz státusz létesítését.
A testület a határozatot egyhangúlag elfo-
gadta.

7. napirendi pont: Közoktatási Koncepció
jelenlegi állásnak kérdése
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
Augusztus 15.-ével kellett volna a megbí-
zott cégnek elôállnia a koncepcióval, ezt
késve és nem megfelelôen tette meg, ezért
az OKB kérte a hiányosságok kijavítását és
a koncepció átdolgozását, amit a cég no-
vember 15.-i határidôvel vállalt. Ezt a hatá-
ridôt sem teljesítette, ezért az OKB levél-
ben szólítja fel, és amennyiben az év végé-
ig nem teljesíti a vállalt kötelezettségeket,
kilátásba helyezi a szerzôdésbontást.

8. napirendi pont: Svábság 1945-ös kitele-
pítési és székelység 1946-os betelepítési
évfordulójának közös megemlékezése
Budajenôvel, tiszteletbeli polgári cím
alapítása
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
A testület a határozatot egyhangúlag elfo-
gadta. 

9. napirendi pont: Pályázat civil szerveze-
tek számára 
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
A Polgármesteri Hivatal és a civil szerve-
zetek részérôl kölcsönösen pozitív vissza-
jelzések alapján (tavaly 2,1 millió Ft került
felhasználásra) a civil szervezetek évente

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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megújuló pályázati lehetôségével kapcso-
latos rendelet megváltoztatása nem szüksé-
ges. A képviselôk felkérték a Polgármeste-
ri Hivatalt, hogy hirdesse meg ismét a pá-
lyázati lehetôséget nyilvánosan.

10. napirendi pont: Szociális és gyermek-
jóléti intézményfenntartói társulás létre-
hozására vonatkozó kezdeményezés 
Elôterjesztô: Halász Terézia, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke
Öt község önkormányzata kereste meg a
Telki Önkormányzatot intézményfenntar-
tói társulás létrehozása céljából gyerekjólét
és családsegítô feladatokra.
Jelenleg Telkinek szerzôdése van a Máltai
Szeretetszolgálat Pátyi Gondviselés-házá-
val a fenti feladatokra, szakmai és pénz-
ügyi szempontból ez a jelenlegi szerzôdés
kedvezôbb, ezért nem javasolt új szerzôdés
a társulásra.
Az Önkormányzat megköszöni az ajánla-
tot, de a jelenlegi rendszeren nem kíván
változtatni.
A testület a határozatot egyhangúlag elfo-
gadta. 

11. napirendi pont: 2006. évi belsô ellenôri
munkaterv összeállítása 
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester 
Eddig megtörtént a Polgármesteri Hivatal
átvilágítása, az iskola és az óvoda pénzügyi
és számviteli szabályszerûség-vizsgálata, a
költségvetési beszámoló és a költségvetés
ellenôrzése, az intézményi térítési díja ke-
zelésének ellenôrzése, az ÁFA ellenôrzés, a
helyi adók ellenôrzése.
A jövô évben a munkaterv szerint a helyi
adók rendszerének ellenôrzése, az általá-
nos iskola és az óvoda normatív támogatá-
sainak és hozzájárulásai elszámolásának
ellenôrzése, a Polgármesteri Hivatal köz-
beszerzéseinek ellenôrzése, mûszaki és
igazgatási területeinek ellenôrzése, és a kö-
telezettségvállalások nyilvántartásának el-
lenôrzése, valamint az elôirányzatokkal
kapcsolatosan felmerülô kérdések el-
lenôrzése.
A testület a beszámolót egyhangúlag elfo-
gadta. 

12. napirendi pont: Polgármester 2005.
évre szóló prémium megállapítása
Elôterjesztô: Baltási Gábor, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke
A napirendi pont vitája a polgármester tá-
vollétében zajlott le.
A PTB az elsô félévben megszavazott pré-
miumon felül nem javasolta további prémi-
um megadását , de nem indokolta a dönté-
sét.
Péter András és Szabó Tibor képviselôk hi-
ányolták az indoklást, ennek hiányában
nem tudják támogatni a PTB döntését.
Inotay György szerint prémiummal a ma-
ximum feletti teljesítményt kell jutalmazni.

Péter András szerint nem lehet kategoriku-
san elvonni a második féléves összeg egé-
szét.
Móczár Gábor két alapkérdést akart tisztáz-
ni:
1. Mit jelent a prémium?
2. Milyen célja van a prémium megadásá-
val a testületnek?
Az elsô évben egy meglehetôsen szubjek-
tív pontozási rendszer volt a célfeladatok-
kal kapcsolatban, ami alapján a PTB érté-
kelte a teljesítményt, a polgármester úr pe-
dig elégedetlen volt az indoklással.
A következô évben egyszerûbb volt a cél-
feladat beállítása (szennyvíztisztító és az
öreghegyi infrastruktúra kiépítése). Itt egy-
szerûbb volt az értékelés is, hiszen ezek a
célok megvalósultak.
Az idei évben jó pár dolgot fogadott el a
testület megvalósíthatónak, ennek ellenére
nem történtek meg a megfelelô lépések a
teljesítésükre. A falu, nagymértékben a te-
lekeladásokra alapozta a bevételeket. Hatá-
sos fellépés az eladások érdekében nem
történt, így a vártnál lényegesen kevesebb
telket sikerült eladni.
Péter András úgy vélte, a telekeladások és
a tervezett beruházások sikertelensége nem
egyedül a polgármester felelôssége. Java-
solta, hogy a PTB járuljon hozzá egy
kompromisszumhoz.
Baltási Gábor nem  PTB elnöki, hanem
magánvéleményét hangoztatva alapvetô
problémának mondta, hogy az utóbbi
idôben szerinte a testület és a polgármester
közti bizalom megváltozni látszik. Péter
András óvott attól, hogy revansista módon
a buborék projekt sikertelensége miatt
ilyen radikálisan csökkentsék a juttatást.
Móczár Gábor hangsúlyozta, hogy ennek
semmi köze a buborékhoz.
Péter András az éves elôirányzat 80%-ának
kifizetését javasolja az egész évre vonatko-
zóan (Ennek felét az elsô félév után kifizet-
ték prémiumelôlegként). Szûcs János utal-
va a betervezett projektekre hozzátette,
hogy mihelyt az Önkormányzat anyagi le-
hetôségei lehetôvé tették, az Árnyas utca
aszfaltozása elkészült. Halász Terézia nem
értett egyet a bizalomvesztéssel, de mégis
támogatta  PTB javaslatát, mert se ebben
az évben, se az elmúlt évben nem teljesül-
tek az elôirányzott célok teljesen, és bár a
polgármester munkáját megfelelônek ítéli,
ilyen elôzmények után nem indokolt a juta-
lom.
A vita lezárásával a PTB javaslatát, mely
szerint az elsô félévben már kifizetett pré-
miumelôlegen kívül további prémiumot ne
juttasson a polgármesternek az önkor-
mányzat a 2005-ös évre, a testület 4 igen
szavazattal 3 nem szavazat ellenében elfo-
gadta.

13. napirendi pont: Jegyzôi pályázatok
értékelésének elôkészítése 
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester 

Öt pályázat érkezett, a  pályázatok értéke-
lésére és a további lépések elôkészítésére
bizottságot kell létrehozni.
A testület a határozatot egyhangúlag elfo-
gadta. 

14. napirendi pont: Az Egészségház és
Gyógyszertár felépítésével kapcsolatos
új fejlemények
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester
Egy befektetési csoport felépítené és
mûködtetné az Egészségházat, elindítottak
egy engedélyeztetési eljárást a teljes jogú
közforgalmi gyógyszertár létesítésére.
Péter András az Önkormányzat anyagi biz-
tonságát jelentô garanciákról érdeklôdött.
Baltási Gábor elmondta, hogy a PTB át-
nézte a szerzôdéstervezetet, a befektetôk
nagyon elszántnak tûnnek, de azt csak a
státusz engedélyezése után írják alá, ez
márciusra várható, addig még sokat lehet
csiszolni rajta, bele kell foglalni az Önkor-
mányzat feltételeit is.
Halász Terézia jelezte, hogy a SZEB több
fordulóban tárgyalta az ügyet és szerintük
néhány ponton változtatni kell.
Varga Mihály szerint a teljes jogú gyógy-
szertár létesítése indokolt, Budajenônek
sincs gyógyszerellátása. 
Móczár Gábor úgy vélte, jó, ha engedélye-
zik, de ha nem, akkor sincs gond, hiszen a
tervezett fiókgyógyszertárral is megoldha-
tó.
Varga Mihály elmondta, hogy az enged-
élyezés 5000 fô feletti lakossághoz kötött,
de Telki és Budajenô együtt már majdnem
eléri ezt a számot, és a Gyógyszerészkama-
ra amúgy is adhat felmentést e feltétel alól.
A témához ekkor a hallgatóság sorából
hozzászólt Borotsek Ferenc, aki a fiók-
gyógyszertárat szeretné létesíteni, és aki fe-
leségével együtt ehhez személyi joggal is
rendelkezik. Szerinte a polgármester
rosszul értelmezi a törvényt, mert az egy
közigazgatási területhez tartozó lakosok
számára tesz kikötést és nem teszi lehetôvé
több közigazgatásilag különálló település
összevonását az engedélyezés szempontjá-
ból. Borotsek Ferenc kifejtette, hogy nem
kívánnak lemondani errôl a területrôl, ha
az Önkormányzat pozitívan állna hozzá,
már 2006-ban lenne gyógyszertár.
Varga Mihály szerint a törvény többféle-
képpen értelmezhetô, szakértôkkel konzul-
tálva lehetségesnek érzi az engedélyezést.
A létesítési engedélyrôl a hozzájárulást a
testület egyhangúlag megszavazta. 

2006. január 12.2006. január 12.

1. napirendi pont: Jegyzôi pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítása
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester
Az elôterjesztô javaslatára a testület egy-
hangúlag eredménytelenné nyilvánította a

                       



4 2006. januárTELKI napló

H I V A T A L I H Í R E K

jegyzô személyére kiírt pályázatot. Az in-
doklás szerint olyan alacsony volt a jelent-
kezôk száma, hogy megalapozott döntést
nem lehetett hozni. A pályázat kiírását na-
pilapokban is közzé fogják tenni.

2. napirendi pont: 1246 helyrajzi számú
ingatlan beépíthetôsége
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester
A kórházhoz közeli, közel fél hektáros tel-
ken nyugdíjas apartmanházat építene egy
befektetô, aki a mintegy 2000 négyzetmé-
ter alapterületû épületben 70 apartmant ala-
kítana ki. A jelenlegi szabályozás ezt le-
hetôvé tenné, azonban tervbe van véve,
hogy a terület szigorúbb besorolás alá fog
kerülni, és a jelenlegi 7,5 méteres építési
magasság 4 méterre fog csökkenni. A be-
fektetô azzal a kéréssel fordult a testület-
hez, hogy a kérdéses telket ne érintse ez a
változtatás.
Halász Terézia, az Egészségügyi és Szoci-
ális Bizottság elnöke elmondta, hogy a bi-
zottság tárgyalta a kérdést, és – mivel a
nyugdíjas lakosság részérôl régóta igény
mutatkozik egy ilyen szolgáltatásra a falu-
ban – támogatják az elképzelést. Varga Mi-
hály ehhez azt tette hozzá, hogy a Tervta-
nács javaslata szerint sem kellene megvál-
toztatni a beépíthetôség szabályait ezen a
területen.
Baltási Gábor arra figyelmeztetett, hogy ne
hozzon a testület elhamarkodott döntést, és
vizsgálja meg, hogy a befektetô alkalmas-e
egy ilyen beruházás kivitelezésére és a
nyugdíjas apartmanház üzemeltetésére. 
Móczár Gábor szerint nem a beruházó
személyérôl kell dönteni, hiszen ez nem
önkormányzati beruházás, hanem arról,
hogy a kérdéses területen lehetôség legyen-
e ilyen jellegû intézmény létesítésére. 
Péter András is támogatta az elképzelést,
kifejtve, hogy a falunak ez a része alkalmas
ilyen beruházásra, a kérdéses telek mérete
pedig kellôen nagy egy ekkora épület elhe-
lyezésére.
A testület végül egy tartózkodás mellett tá-
mogatta, hogy a területen továbbra is lehes-
sen ilyen méretû és funkciójú intézményt
építeni.

3. napirendi pont: 2006. évi hulladékkeze-
lés közszolgáltatási díjának meghatáro-
zása
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester
A napirendi pont tárgyalását a testület elna-
polta, mivel a szolgáltató nem küldte meg a
döntéshez szükséges adatokat. 

4. napirendi pont: Óvodabôvítés kérdése
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
Az óvodavezetô és az oktatási referens ké-
szített egy anyagot, amelyben megvizsgál-
ták annak lehetôségét, hogy miképpen le-
hetne az önkormányzati bérlakásokat tar-
talmazó épületben elhelyezni további óvo-

dai csoportokat. Az épületet – átalakítás
után – erre alkalmasnak találták. Móczár
Gábor arra kérte Varga Mihály polgármes-
tert, hogy számoljon be az óvodalétesítés
állásáról.
Varga Mihály elmondta, hogy a bérlakások
építésére nyert 10 millió forint állami tá-
mogatást mintegy 8 millió forint kamattal
együtt a funkcióváltás miatt vissza kellene
fizetnünk. Emellett az átépítés költsége a
számítások szerint 20 millió forintot tenne
ki, így az átalakítás összesen közel 40 mil-
lió forintba kerülne. Varga Mihály szerint
meggondolandó, hogy egy ideiglenes óvo-
dára elköltsön-e ennyit a falu, mivel más
lehetôségek is napirenden vannak. Elmon-
dása szerint vizsgálják, hogy a környezô te-
lepüléseken van-e szabad kapacitással ren-
delkezô óvoda, ahová bérelt busszal szállí-
tanák a gyermekeket. Emellett szóba került
alapítványi óvoda létesítésének lehetôsége
is, valamint egy telekcsere gondolata a
BECCO-val, ami után a meglévô óvoda
bôvítésére nyílna lehetôség. 

5. napirendi pont: Tájékoztató a telekér-
tékesítés jelenlegi állásáról
Elôterjesztô: Móczár Gábor
A képviselô tájékoztatást kért a polgármes-
tertôl a kérdésben.
Varga Mihály válaszában elmondta, hogy
október 3. óta nyolc telek lett értékesítve,
nettó 90,5 millió forint értékben. Határo-
zottan érzékelhetô az ingatlanpiac élénk-
ülése, naponta öt-hat érdeklôdô van. A tor-
nacsarnok építésére folyamatosan folynak
a tárgyalások kivitelezôkkel. Varga Mihály
tételes költségvetést egy héten belül ígért. 

6. napirendi pont: Településszerkezeti
terv jelenlegi állása
Elôterjesztô: Móczár Gábor
A képviselô ebben a témában is kérte Var-
ga Mihály tájékoztatását, aki részletesen
beszámolt az elmúlt idôszak történéseirôl.
A beszámoló lényege az volt, hogy a ko-
rábbi fôépítész által készített tervek elfog-
adásához számos engedélyt be kell szerez-
ni, ami a faluvezetésen kívülálló okok mi-
att hosszadalmas folyamat.

7. napirendi pont: Adónem módosítás ha-
tálya
Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármester
Korábbi határozatában a testület az építmé-
nyadó alóli mentesség körét kiterjesztette
azokra, akik egyenes ági leszármazottként
szereztek építményt, a rendelet hatálybalé-
pését azonban nem határozták meg. A ja-
vaslat értelmében a mentesség vissza-
menôleg hatályos az építményadó beveze-
tésének idôpontjától kezdve (2005. február
28.). A rendeletmódosítást a képviselôk
egyhangúlag megszavazták.

8. napirendi pont: Óvoda házirendjének
kérdése 
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és

Kulturális Bizottság elnöke
A házirend megalkotása törvényi köteles-
sége volt az önkormányzatnak. Az elké-
szült házirendet az OKB tárgyalta és elfog-
adásra javasolta, ami alapján a testület el-
lenszavazat nélkül határozatot alkotott,
amelyben felhatalmazta a polgármestert a
házirend aláírására.

9. napirendi pont: Egyebek
Móczár Gábor megkérdezte Varga Mihály
polgármestert, hogy érkezett-e válasz Bu-
dajenôrôl a közösen rendezendô székely-
sváb ünnepséggel kapcsolatban. Varga Mi-
hály válasza nemleges volt. (A válasz
idôközben megérkezett, lásd a lap alján. –
a szerk.)

Szóba került egy évadnyitó összejövetel, a
Faludisznaja rendezvény, és az iskolai ala-
pítványi bál kérdése.

Inotay György képviselô jelezte, hogy
megkereste ôt egy vállalkozó, aki vállalná
a temetô megújítását. Új ravatalozót, urna-
tárolót építene, és gondoskodna a temetô
folyamatos karbantartásáról. A képviselôk
felkérték Inotay Györgyöt, hogy kérjen ki-
dolgozott ajánlatot a vállalkozótól.

Napirendre került a Tulipán utca kátyúzá-
sának kérdése. Varga Mihály elmondta,
hogy fagyban nem lehet kátyúzni, majd
Szûcs János képviselôvel együtt ígéretet
tett arra, hogy másnap terepszemlét tarta-
nak az utcában, és a balesetveszélyes ká-
tyúk ideiglenes kijavításáról gondoskodni
fognak.

Szûcs János felvetette egy kampány szük-
ségességét a tornacsarnok javára felállított
alapítvány támogatására. Móczár Gábor
szerint ez január végén lesz idôszerû, ami-
kor eldôl, hogy a végleges tornacsarnok,
vagy a légtartásos sátorfedéses változat fog
megvalósulni.

Imhof Iván, Füzesi Attila

Január 16-án levél érkezett Budajenô
polgármesterétôl, melyben az alábbiak-
ról tájékoztatott :
„A levélben felvetett megemlékezés gon-
dolatával egyetértünk.
Budajenô település vezetése már több
hónapja foglalkozik a kérdéssel, egyez-
tetve a civil szervezetekkel, és a testvér-
településekkel.
Megbeszéléseink során a megemlékezési
ünnepségek idôpontját – az Ön levelének
megérkezése elôtt – 2006 június hónap
utolsó vasárnapjára ( Péter-Pál napi ün-
nepségek) a Budajenôi  Búcsú idejére je-
löltük ki.
Nevezett napokra tervezett rendezvé-
nyekkel kapcsolatos egyeztetésre készen
állunk.
Dudai István polgármester”
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Réthy Imre: A nyáron megjelent egy
melléklet a Világgazdaság címû újság-
ban, amely Telkivel foglalkozott. Ott
csak általánosságban lehetett olvasni
a tervezett rekreációs fejlesztésekrôl
és a Talentis programról. Kérdezem,
hogy ezekrôl lehet-e most többet tud-
ni? 

Varga Mihály: Az említett fejleszté-
sek természetesen nem önkormányza-
ti beruházásokként valósulnak meg.
Önkormányzatunk csupán szabályo-
zással megteremti a lehetôségeket az
egészségmegôrzést, rekreációt szolgá-
ló beruházások számára. A Talentis
nem tervez településünk területén
egyetlen beruházást sem. Ismereteim
szerint a tervezett, illetve már kivitele-
zés alatt álló fejlesztések nem érintik
közvetlenül településünk lakosságát.
A programiroda fejlesztéseirôl bôvebb
információ a www.talentis.hu oldalon
található. 

Erdei Balázs: Tisztelt Polgármester
Úr! Többektôl is hallottam, hogy lesz
itt Telkiben bmx skatepark. Ez igaz,
vagy csak kitaláció? 

Varga Mihály: Kedves Balázs! Való-
ban szó van róla. A körforgalomnál ta-
lálható elhanyagolt játszótérre terve-
zünk telepíteni egy úgynevezett fél-
csövet, amelyet késôbb további sze-
rekkel bôvíthetünk. A jövô évi költ-
ségvetésünk 15 millió forintot tartal-
maz játszótérépítés céljára, ennek
egyik tétele lehet ez a szer. Ez akkor
valósulhat meg, ha az összeg valóban
rendelkezésünkre áll majd.

Debreczeny Piroska: Tisztelt Polgár-
mester Úr! A Telki Napló szeptemberi
számában Ön a következôket írta: "A
SPAR által beadott koncepció-terve-
ken 900 m2-es eladóterû, 1389 m2 brut-
tó beépített területû üzlet szerepel. A

terület a jelenleg hatályos rendezési
terv szerint a III.-Z-6,0 jelô III építési
övezetbe tartozik. Az övezeti elôírás
kétszintes többlakásos épület elhelye-
zését teszi lehetôvé oly módon, hogy az
épület földszintjén részben vagy egész-
ben üzlethelyiség alakítható ki. Ennek
megfelelôen a 4283 m2-es telken 1713
m2-es, kétszintes épület építhetô, mely-
nek alsó szintje teljes egészében keres-
kedelmi vagy vendéglátási célra hasz-
nosítható. Fenti szabályozás 1994-ben
készült, melyet a képviselôtestület
1997-ben módosított. A szabályozás-
sal kapcsolatban - ismereteim szerint -
lakossági észrevétel, kifogás nem me-
rült fel.”
Ugyanakkor a Telkifórumon több hoz-
zászólásban is olvashattuk, hogy
2004-ben a jelenlegi képviselôtestület
az érintett területen hozzájárult egy te-
lekegyesítéshez. Az Ön írásában errôl
nem esik szó. Érdekel, milyen je-
lentôséggel bír ez a döntés ennek az
igen komoly következményekkel járó
beruházásnak az ügyében. Engedje
meg, hogy éljek a lehetôséggel, és az
alábbi kérdésekkel forduljak Önhöz: 
1. Valóban a jelenlegi képviselôtestü-
let hozzájárulásával történt telekegye-
sítés nyitotta meg az utat a SPAR elôtt
ahhoz, hogy 900 m2-es eladóterû,
1389 m2 bruttó beépített területû áru-
házat tervezhessen erre a területre?
Ha a képviselôtestület a kérelmet el-
utasítja, tervezhetett volna a SPAR
ilyen hatalmas alapterületû áruházat
erre a helyszínre?
2. Amennyiben ez a telekegyesítés
tényleg ilyen jelentôséggel bírt az ügy-
ben, döntésük elôtt tájékoztatták-e a
lakosságot, kérték-e a lakosság véle-
ményét?" 
Válaszát elôre is köszönöm, Üdvözlet-

tel, Debreczeny Piroska 

Varga Mihály: Tisztelt Hölgyem! A
jelenlegi képviselô testület nem járult

hozzá a telekegyesítéshez, arra nem
volt módja, mivel az eredeti szabályo-
zás ezt eleve lehetôvé tette. A telek-
összevonás ennek megfelelôen, a tu-
lajdonos kezdeményezésére, építésha-
tósági eljárás keretében bonyolódott.
Mivel a jelenlegi képviselôtestület az
üggyel kapcsolatban nem hozott dön-
tést, ezért sem az önkormányzatnak,
sem a polgármesteri hivatalnak tájé-
koztatási kötelezettsége nem volt.

Polster Ágota: Tisztelt Polgármester
Úr! Nagyon fontosnak tartanám az
Óvoda (Harangvirág u.) és az Iskola
(Muskátli u.) elôtt a fekvôrendôrök
helyreállítását! Mindkét helyen szinte
már teljesen tönkrementek, szerepüket
már rég nem töltik be! Kérdésem: Mi-
korra várható, hogy erre a két helyre
újból használható fekvôrendôrök ke-
rüljenek? Megfontolandó lehetne,
hogy most már valami tartósabb kivi-
telben készüljenek el! Úgy gondolom,
az iskolások és óvodások védelme
elsôbbséget kellene, hogy élvezzen! 

Varga Mihály: Tisztelt Asszonyom!
A fekvôrendôrök fontos szerepét, illet-
ve jelenlegi mûszaki állapotát illetôen
mindenben egyetértek Önnel. Az ide-
iglenes javítást hivatalunk munkatár-
sai már elôkészítették, az idôjárás ked-
vezô alakulása esetén a munkát azon-
nal elvégzik. A tartósabb kivitelû for-
galomlassító mûtárgy megépítésére az
óvoda elôtt a nyár folyamán látok
esélyt.

A polgármester válaszol
Az internetes kommunikáció a lakosság és az önkormányzat közti párbeszéd
igen gyors és hatásos formája. Az erre mutatkozó egyre nagyobb igény kielé-
gítése céljából az Önkormányzat a település hivatalos honlapján (www.tel-
ki.hu) lehetôséget biztosít minden telki polgárnak közérdekû kérdései felté-
telére. A felület decembertôl él, a „polgármester válaszol” rovatban minden
kérdés gyors megválaszolásra kerül. A lehetôséggel a lakosok élnek is, az
alábbiakban a felmerült kérdések és válaszok között válogattunk – helyszûke
miatt a teljesség igénye nélkül:
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A Pátyi Málta Ház Alapítvány kuratóriuma ez úton is szeretne kö-
szönetet mondani azoknak a magánszemélyeknek és vállalkozások-
nak, akik adományaikkal lehetôvé tették, hogy néhány, a közvetlen
lakókörnyezetükben nehéz körülmények között élô család és gyer-
mek az Alapítványon keresztül támogatáshoz juthasson.
2005. nyarán a budakeszi Murányi család ötlete és kezdeményezése
nyomán indítottuk el azt a projektet, melynek keretében az adomá-
nyozó egy vagy több környezetében élô gyermek nevelését segíthe-
ti adományával.  A Telki Naplóban és a Telki Fórumon december-
ben közzétett felhívás új lendületet adott a projektnek. Eddig össze-
sen öt gyermek rendszeres támogatására kapunk pénzadományokat.
Reménykedünk abban, hogy ez az adományozási mód, amikor az
adományozó a közvetlen közelében lakó család számára nyújthat se-
gítséget és adományának felhasználását nyomon követheti, újabb
adományozók érdeklôdését is felkelti és így a  támogatott gyerme-
kek száma 2006-ban tovább növekedhet.
Tájékoztatni szeretnénk az adományozókat arról, hogy az Alapítvá-
nyunk a MMSz Gondviselés Háza Páty Kht Gyermekjóléti Szolgá-
latával együtt részt vett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat karácso-
nyi, nagyszabású gyûjtési akciójában. Az öt napos gyûjtés során,
mintegy 250 doboz tartós élelmiszert és tisztítószert sikerült hozzá-
vetôleg 1 500 000 Ft összértékben gyûjtenünk. A gyûjtésben önkén-
tesként enyhe értelmi fogyatékos fiatalok is részt vettek. Az adomá-
nyok egy részét még karácsony elôtt eljuttattuk a környékbeli tele-
püléseken élô rászoruló családokhoz. A többi élelmiszert folyamato-
san szállítjuk ki az év elsô hónapjaiban, a nehéz anyagi körülmé-

nyek közt élôknek.
Alapítványunk a nyár folyamán egy táboroztatást kíván szervezni a
Zsámbéki –medence településeinek legrászorultabb gyermekei szá-
mára. A részt vevô gyermekek száma, a tábor helyszíne, programja,
a foglalkozások színvonala elsôsorban az Alapítvány rendelkezésé-
re álló anyagi forrásoktól függ. Ehhez a programhoz is szeretnénk
kérni az adományozóink és az ismeretségi körükben élô, szociálisan
érzékeny, mások sorsáért is felelôsséget érzô emberek adományait
akár abban a formában is, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ról
rendelkezve, a Pátyi Málta Ház Alapítványt jelölik meg kedvezmé-
nyezettként.
Ismételten megköszönve a kapott adományokat és további segítsé-
gükben bízva, minden jót kívánunk valamennyi támogatónknak,
családjuknak és munkatársaiknak!

Neszmélyi Imre
a kuratórium elnöke

Pátyi Málta Ház Alapítvány, 
2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3.

tel.: 06 30 206 6473
e-mail: postmaster@pmha.axelero.net

neszimi@freemail.hu

MKB RT.: 10300002-20123945-00003285
(Az adományozó kérésére az Alapítvány az adomány összegérôl
igazolást állít ki.)

KÖSZÖNET

Tisztelt Polgármester Úr!
A TELKI napló 2005. decemberi számában a
2005. november 24-i képviselôtestületi beszá-
molóban megjelent, 15. napirendi pontként tár-
gyalt (Tájékoztató kérése a Polgármesteri Hi-
vataltól Telki vízellátásának kérdésében, az
ÉTV befektetô-keresési törekvését ill. az alter-
natív vízellátási lehetôségeket illetôen) kérdés
kapcsán közzétett írásos tájékoztató alapján az
alábbi tájékoztatást adom, és kérem a lap kö-
vetkezô számában a szó szerinti helyesbítést.
A település vízellátásához szükséges fômûvek
részben Budajenô és Telki Községek osztatlan
közös tulajdonában vannak, mely azonban
konszenzus esetén nem jelent problémát a ké-
rések megoldásában, illetve a megoldások ke-
resésében, ebben az Érd és Térsége Víziközmû
Kft. partner kíván lenni.
Az ÉTV Kft. tulajdonában Telki Község köz-
igazgatási területén belül nettó 70 millió Ft ér-
tékû víziközmû hálózat van, mely fejlesztési
célú pénzeszközátadásokból, valamint a lakos-
ság és a közületek által befizetett közmûfej-
lesztési hozzájárulásokból finanszírozott beru-
házások kapcsán keletkezett (ennek szedését a
közmûves ivóvízellátásról szóló 38/1995. Kor-
mányrendelet kötelezô feladatként határozza
meg a szolgáltató számára), és mára elválaszt-
hatatlan részét képezi az önkormányzati tulaj-
donú eszközöknek. Fontos hangsúlyozni,
hogy ez a vagyonelem eredendôen is az ÉTV
Kft. vagyona volt! Ennek kiadását a tulajdo-
nos többször kérte, de azt nem az ÉTV Kft., ha-
nem a társaság taggyûlése tagadta meg, lévén
hogy ez a megoldás a többi tag, valamint a

társaság érdeksérelmével jár! A település a
víziközmû vagyon térítés nélküli kiadását kér-
te, ennek a társaság gazdálkodására gyakorolt
hatását egy független könyvvizsgáló céggel vé-
geztettük el, az eredményt pedig a taggyûlés
elé tártuk. Ennek fôbb megállapításai a követ-
kezôk:
- A közmûvagyon térítés nélküli átadása a Kft.
könyvviteli eredményének csökkenését vonná
maga után, ami 70 millió Ft esetében a társas-
ág további mûködôképességét veszélyeztetné.
- Lényeges kérdés a térítés nélkül átadott
eszközök piaci értékére számított általános
forgalmi adó rendezésének kérdése. Ki fizeti
meg? A piaci érték megállapítása szakértô köz-
remûködését igényli. 
Ezen ismeret birtokában döntött úgy a társaság
tulajdonos önkormányzataiból álló taggyûlés,
hogy Telki kérését nem tudja teljesíteni. Meg-
oldást jelenthet, ha a település nettó értéken
megvásárolja ezt a vagyont (erre részben fede-
zetet nyújthat a társaságbeli üzletrészének érté-
kesítése), valamint a piaci érték alapján rende-
zi az áfa kérdését. További megoldás, amennyi-
ben Telki Község másik szolgáltatóval kívánja
biztosítani vízellátását, akkor az új szolgáltató
bérbe veszi ezen vagyonelemeket az ÉTV Kft-
tôl (ez ellen szól, hogy a jelenlegi csatornaszol-
gáltató mind a mai napig nem hajlandó bérleti
díjat fizetni az ÉTV Kft. tulajdonában lévô csa-
tornamû eszközök után, ami évente 1,2 millió
Ft veszteséget jelent a társaság számára) Ettôl
azonban célravezetôbb és egyszerûbb, ha az
ÉTV Kft-n belül együtt keressük a megol-
dást.

A nyersvíz díja jelenleg Telkiben 226 Ft/m3. Ez
nem magasabb a környezô települések nyers-
víz díjaitól, hiszen ugyanilyen áron vásárolt
karsztvízzel biztosítjuk Budajenô, Hercegha-
lom, Zsámbék, Tök, Perbál, Páty, Etyek de
még Biatorbágy fogyasztásának egy részét is.
Ennek díját nem az ÉTV Kft. állapítja meg, ha-
nem Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter,
és azt rendeletben teszi közzé, arra a társaság-
nak ráhatása nincs. A díj csökkentése csak a
társaság veszteségének növelésével érhetô el,
melyet azonban más forrásokból kompenzálni
nem tudunk!
Mindezek ellenére tudjuk, hogy a térség ivó-
vízdíjai magasak, valamint a szolgáltatott ivó-
víz pozitív élettani hatásai ellenére, sok másod-
lagos költséggel jár annak keménysége folytán.
Ezért a közelmúltban elkészült egy tanulmány
(ennek anyag az ÉTV Kft. honlapján megtalál-
ható) a Zsámbéki-medence vízellátásának mó-
dozatairól, ez az önkormányzat képviselôinek
prezentálásra került. Ebben olvasható, hogy ki-
sebb beruházással megvalósítható, hogy Telki
és Budajenô Községek ivóvíz igényét is a lá-
gyabb és lényegesen olcsóbb Duna vízzel biz-
tosítsuk! Ennek az elképzelésnek a megvalósí-
tásában az ÉTV Kft partner kíván lenni, a beru-
házás finanszírozására azonban együtt kell for-
rást találnunk.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvéte-
lét.
Érd, 2006. január 16.

Tisztelettel:  Bertók József, 
ügyvezetô igazgató

ÉTV kiigazítási kérelem
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A FALUDISZNAJA PROGRAMJA
– 7.30 - a DISZNÓ még teljes életnagyságban (kb. 200 kg) megérkezik a Pajtához, megkezdôdik a feldolgozás

– Kb. 9 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, amelyet Nyakas-hegyi pincészetbôl töltöttünk a feneketlen üst-
be! A gyermekeket meleg teával várjuk a Jung-házban!

– Kb. 10 órától a DISZNÓ egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett és elôzetesen bepácolt mintegy 25-30 kg tarja
már fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és savanyúság (a Falukáposztáján készített savanyúképoszta is)!

– kb. 13 órakor megkezdôdik a TOROS KÁPOSZTA kiporciózása, amely már az aznapi áldozat húsából (is) készült!

– kb. 15 órától kezdjük sütni a kolbászt, a véres és a májas hurkát, kimerülésig (illetve amíg a készlet tart)!

ÚJDONSÁG! Mindeközben 9-tôl 17 óráig füstölt disznóságok bemutatója, kóstolási és vásárlási lehetôséggel egybekötve!

– Déltôl kb. 17 óráig a népzenei aláfestést - kisebb szünetekkel - Soós András és barátai szolgáltatják!

– A Telki Rockbábszínház elôadásában 14 és 15 órakor a felújított "Három kismalac" címû klasszikus hallható a Pajta
színpadán.

ÚJDONSÁG! A gyermekeknek déltôl a Jung-házban busóálarc és farsangi kereplô készítô kézmûves foglalkozások!

Az érdekôdôk az Önkormányzat vendégei minden leírt finomságra, a rendezvényen sör, rövidital és üdítô is vásárolható!

A Faludisznaja története a kilencvenes
évek elsô felére nyúlik vissza. Ekkor még
többségében ôslakosok éltek a faluban. A
kiköltözôk elsô generációját nem Telki or-
szágosan ismert, jól csengô neve, a jómó-
dú környezet vonzotta ide, hanem a falusi
életmód, az érintetlen természet közelsé-
ge. Ezek, a többségében értelmiségi csalá-
dok – mivel kevesen voltak – ha-
mar egymásra találtak, a közös
nevezôt keresni sem kellett.
Egyesületük, a Telki Barátainak
Köre rendszeres, nyolcvan-
százfôs kirándulásokat, közös
családi programokat szervezett,
amik mellett természetes volt a
kapcsolat keresése a falusi létet
gyökereiben ismerô és élô ôsla-
kossággal is. Táncházakat és
egyéb közösségi rendezvényeket
szerveztek, majd 1995-ben érett
meg egy nagyszabású, egész na-
pos program gondolata. Ez volt a Falu-
disznaja, ami többnek indult és több is lett
egyszerô disznóvágásnál. A szervezôk
elsôdleges célja egy olyan alkalom megte-
remtése volt, ami mintegy falufórum
módjára vonzza, tereli közös helyszínre
az ôslakos és a kiköltözô családokat. Az
ismerkedés valódi terepe volt ez, ahol
tényleges barátságok kötôdtek – ennek
magam is tanúja és részese voltam –, és
ami bebizonyította, hogy van átjárás a la-
kosság különbözô rétegei között. Ennek
talán legszebb példája az a kezdetektôl a
mai napig tartó szakértô segítség, amit az

ôslakosok részérôl kaptak, kapnak a ren-
dezôk (és amire számíthatunk a Faluká-
posztáján is). Talán nem mellékes körül-
mény, hogy az esemény ötletgazdája és az
elsô három alkalom fôszervezôje Varga
Mihály, mostani polgármester volt,
késôbb Baltási Gábor és Péter András vál-
lalta magára ezt a tisztet. 

Az érdeklôdés hatalmas volt, az elsô évek-
ben lépni sem lehetett a Pajtában. A szük-
séges pénzt a szervezésben részt vevô és a
szimpatizáns családok adták össze, volt,
aki a bort hozta, mások pedig a munkáju-
kat tették hozzá. Ennek fényében van je-
lentôsége annak, hogy a kezdetektôl min-
den programot, ételt-italt ingyen mértek,
ténylegesen vendégül látva a lakosságot.

Az elmúlt években azonban valami meg-
változott. Az egykori szervezôk önkor-
mányzati képviselôk lettek, energiáikat a
falu hivatalos ügyeinek intézése köti le.

Így egyfelôl természetesé vált a közössé-
gi, kulturális programok támogatása –
nem véletlen a legnagyobb szabású ilyen
esemény, a Telki Fesztivál 2003-as létre-
jötte sem –, viszont úgy tûnik, egyre keve-
sebb a lendület a programok szervezését,
lebonyolítását illetôen. 

A Faludisznaja néhány éve tartó
ellaposodásának azonban nem ez
az egyetlen oka. Az egykori kiköl-
tözôk ma már szinte „ôslakosnak”
számítanak, az új értékek hordozói
már nem ôk, hanem a most kiköl-
tözô családok. Az egykori közös-
ségszervezôk (vagyis a mai faluve-
zetés) számára tehát az új korszak
kihívását a frissen Telkibe települ-
tek érdeklôdésének felkeltése, a
velük való közös nevezô megtalá-
lása jelenti.

Ennek felismerése vezetett oda,
hogy e cikk megírásával egy idôben
gôzerôvel folyik a Faludisznaja megújítá-
sa, a koordinátor szerepét Móczár Gábor
vállalta magára. A cél a disznótoros falusi
hagyomány mellett szélesebb rétegek ér-
deklôdésére is számot tartó programok
összeállítása – egy kicsit a Telki Fesztivál
mintájára. A részletes programhoz (amit
alább adunk közre) a magunk részérôl
annyit tehetünk még hozzá, hogy részvé-
telre bíztatunk mindenkit, különösen azo-
kat, akik még csak hírbôl, vagy abból sem
ismerik a Faludisznaját.

Füzesi Attila

Megújul a Faludisznaja!
Az elmúlt másfél évtized a rendezvény tükrében

A TBK által 2002-ben kiírt gyermekrajz pályázat egyik
mûve (Füzesi Dorottya)

                 



Kulturális és közösségi események - Telki 2006
dátum esemény leírás helyszín szervezô felelôs
január 13. Nyugdíjas Klub Koncert Budapest Sportaréna ESZB Halász Terézia
január 21. 10-12h kézmûves foglalkozás hószobor-építés vagy farsangi álarc készítés Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
január 29. karácsonyfa-akció karácsonyfák újrahasznosítása Pajta KOKUKK Hambuch Norbert
február 4. egész nap Faludisznaja Pajta TBK, OKB Varga Mihály
február 11. délután Nyugdíjas Klub Farsangi Batyus Bál Könyvtár ESZB Halász Terézia
február 11. 18.h Esti beszélgetések Kodolányi János: Szép Zsuzska - regény elemzése Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
február 18. 10-12h kézmûves foglalkozás origami Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
február 25. Alapítványi Jótékonysági Bál Iskola Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona
március 4. Nyugdíjas Klub Egészséges élet Könyvtár ESZB Halász Terézia
március 10. 18 h Irodalmi est tervezett vendég: Kányádi Sándor Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés, mûsor, fáklyás felvonulás Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
március 18. 10-12h kézmûves foglalkozás térfonás Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
március 31. 18h Koncert a falubéli zenészek közremûködésével! Iskola Füzi Nóra, Ney Andrea, Füzi Nóra, Ney Andrea
április hó folyamán tavaszi faültetés faluszerte KOKUKK Hambuch Norbert
április 7. 15h Tavaszi Játszóház Iskola Iskola Kristóf Mariska
április 7. 18h Táncház: Halmos Béla, Gyimesi dallamok "a táncházi ôskor filmsorozat következô programja + rövid tánctanulás, beszélgetés az elôadóval Iskola Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona
április 8. 10h tavaszi falutakarítás faluszerte KOKUKK Németh Krisztina
április 8. 18h Esti beszélgetések Petri György költészete, A történet, A passz c. versek elemzése Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
április 8. 10-13h Tavaszi Játszóház Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya
április 21. 18h Irodalmi pályázat Kodolányi János irodalmi pályázat eredményhirdetése   km: a Vörösmarty Gimn. drámatagozatának végzôs évfolyama Óvoda KOKUKK, Keserûné Molnár Krisztina
április 22. 10-12h kézmûves foglalkozás játék és mesekazetta csere-bere Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
április 27-28. Nyugdíjas Klub Kirándulás "Mátra, Kékestetô" ESZB Halász Terézia
május hó folyamán Nyugdíjas Klub Színházlátogatás ESZB Halász Terézia
május 12-13. TELKI FESZTIVÁL faluszerte OKB Füzesi Attila
május 12-13. TELKI FESZTIVÁL Fotó- és termésszobor pályázat eredményhirdetése Pajta KOKUKK Csernok Krisztina
május 20. 10-12h kézmûves foglalkozás batyu-báb készítés Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
május 20. Streetball bajnokság Sportpálya ISB Ruják Györgyi
május 24. egész nap Challange Day (A Kihívás Napja) Iskola Iskola, OKB, ISB Pignitzkyné Lugos Ilona, Szûcs János
május 27. délután Öreghegyi futó-gördeszka verseny Öreghegy ISB, PMH Miskolczi László
június hó folyamán a körforgalom virágosítása Körforgalom KOKUKK Németh Krisztina
június 3. 18h "Esti beszélgetések" Szerb Antal: Utas és holdvilág c. regényének elemzése Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
június 15. 12h Az elsô ballagás Telkiben! Iskola Iskola
június 17. 10-12h kézmûves foglalkozás függôdíszek a gyerekszobában Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
július 15.10-12h kézmûves foglalkozás nemezelés Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
július-szeptember folyamán Parlagfû-irtás faluszerte KOKUKK Hámos Áron
augusztus 19. este Nemzeti Ünnep ünnepi vesperás Templom Rk.Egyházközség -
augusztus 20. Nemzeti Ünnep, Búcsú megemlékezés, mûsor, templomi búcsú, búcsúbál Templom, Pajta Rk.Ek.+OKB
szeptember 2. egész nap Egészség- és környezetvédelmi nap Iskola ESZB, ISB, KOKUKK Halász Terézia
szeptember 2. 18h Trendizájz pályázat eredményhirdetése Iskola KOKUKK Hámos Áron
szeptember 3. 18h Ünnepélyes tanévnyitó - 5 éves a Telki Általános Iskola Iskola Iskola -
szeptember 16.10-12h kézmûves foglalkozás só-liszt-gyurma Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
szeptember 16. 15h Ôszi falutakarítás - Takarítási Világnap faluszerte Önkormányzat-KOKUKK Hámos Áron
szeptember 16. 18h "Esti beszélgetések" Thomas Mann: Márió és a varázsló c. regényének elemzése Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
október hó folyamán Nyugdíjas Klub Kirándulás ESZB Halász Terézia
október hó folyamán Ôszi faültetés faluszerte KOKUKK Hambuch Norbert
október 7. egész nap Családi Nap Arborétum OKB, TBK Péter András
október 14. du. és este Falukáposztája Pajta TBK, OKB Füzesi Attila
október 21. 10-12h kézmûves foglalkozás foltvarrás Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
október 23. este Nemzeti Ünnep megemlékezés, mûsor, fáklyás felvonulás Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
november 10. 17h Márton-napi felvonulás Iskola Iskola -
november 18. 10-12h kézmûves foglalkozás terménybábok Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
november 18. 18h "Esti beszélgetések" Bulgakov: A Mester és Margarita regény elemz. Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
november 24. 15h Ádventi Játszóház Iskola Iskola Kristóf Mariska
november 24. 18h Táncház: Halmos Béla   Mezôségi dallamok - a táncházi ôskor filmsorozat következô programja  + rövid tánctanulás, beszélgetés az elôadóval Iskola Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona
november 24. 18h irodalmi est tervezett vendég: Lázár Ervin Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
november 25. Nyugdíjas Klub Évzáró vacsora, Katalin-bál Könyvtár ESZB Halász Terézia
december 2. 10-13h Ádventi Játszóház Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya
december 8. adventi vásár karácsonyi könyvvásár és csere-bere Iskola KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
december 16. 10-12h kézmûves foglalkozás ajándékdoboz készítés Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
december 16. délután Nyugdíjas Klub Ádventi délután Könyvtár ESZB Halász Terézia
december 16. 18h Falukarácsony - Koncert Iskola Füzi Nóra, Ney Andi Füzi Nóra, Ney Andi
december 24. Falukarácsony - Székely betlehemes Pajta Dávid Anna Dávid Anna

   



i események - Telki 2006
helyszín szervezô felelôs
Budapest Sportaréna ESZB Halász Terézia
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Pajta KOKUKK Hambuch Norbert
Pajta TBK, OKB Varga Mihály
Könyvtár ESZB Halász Terézia
Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Iskola Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona
Könyvtár ESZB Halász Terézia
Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Iskola Füzi Nóra, Ney Andrea, Füzi Nóra, Ney Andrea
faluszerte KOKUKK Hambuch Norbert
Iskola Iskola Kristóf Mariska

ás, beszélgetés az elôadóval Iskola Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona
faluszerte KOKUKK Németh Krisztina

lemzése Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya

n. drámatagozatának végzôs évfolyama Óvoda KOKUKK, Keserûné Molnár Krisztina
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
"Mátra, Kékestetô" ESZB Halász Terézia

ESZB Halász Terézia
faluszerte OKB Füzesi Attila
Pajta KOKUKK Csernok Krisztina
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Sportpálya ISB Ruják Györgyi
Iskola Iskola, OKB, ISB Pignitzkyné Lugos Ilona, Szûcs János
Öreghegy ISB, PMH Miskolczi László
Körforgalom KOKUKK Németh Krisztina
Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Iskola Iskola
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
faluszerte KOKUKK Hámos Áron
Templom Rk.Egyházközség -
Templom, Pajta Rk.Ek.+OKB
Iskola ESZB, ISB, KOKUKK Halász Terézia
Iskola KOKUKK Hámos Áron

Iskola Iskola -
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
faluszerte Önkormányzat-KOKUKK Hámos Áron

mzése Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
ESZB Halász Terézia

faluszerte KOKUKK Hambuch Norbert
Arborétum OKB, TBK Péter András
Pajta TBK, OKB Füzesi Attila
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Pajta -> Iskola OKB Móczár Gábor
Iskola Iskola -
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Borostyánút Stúdió KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Iskola Iskola Kristóf Mariska

nulás, beszélgetés az elôadóval Iskola Iskola Pignitzkyné Lugos Ilona
Óvoda KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Könyvtár ESZB Halász Terézia
Óvoda Óvoda Palugyay Dorottya
Iskola KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Borostyánút Stúdió KOKUKK Lusztig Anna
Könyvtár ESZB Halász Terézia
Iskola Füzi Nóra, Ney Andi Füzi Nóra, Ney Andi
Pajta Dávid Anna Dávid Anna
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A „Telki Közbiztonságáért” Egyesü-
let levelet juttatott el Varga Mihály
polgármester úrhoz, melyben java-
solta egy közbiztonsággal foglalko-
zó önkormányzati bizottság létreho-
zását.
Egy közbiztonsággal foglalkozó bi-
zottság létrehozását az alábbi indo-
kok alapján gondoljuk szükséges-
nek:
A közbiztonság kérdése kiemelt fon-
tosságú, tekintve, hogy Telki vala-
mennyi lakosát közvetlenül érinti. A
közbiztonság döntôen az emberek
saját biztonságát jelenti, amelynek
legkisebb sérülése is súlyosan kihat
a közérzetükre. Az ügy összetettsé-

gébôl következôen több szervezet is
érintett (Rendôrség, Polgárôrség,
Önkormányzat, Egyesület), amelyek
hatékony együttmûködésének koor-
dinálása körültekintô és széleskörû
szervezést igényel. A közbiztonság
kérdésének kezelése megfelelô
pénzügyi források elôteremtését és
azok ellenôrzött, szakszerû felhasz-
nálását igényli. Szintén fontos szere-
pet játszik, hogy egyes, a közbizton-
ság tárgykörében önkormányzatok
részére kiírt pályázati támogatások
elnyerésének egy ilyen bizottság
mûködtetése az egyik feltétele.
Az önkormányzat lehetôségeinek fi-
gyelembevételével és megfelelô tá-

jékozódás után nem önálló bizottság,
hanem egy albizottság felállítása,
vagy egy meglévô bizottság tevé-
kenységi körének nevesített bôvítése
lenne célszerû.
Az (al)bizottság elsô kiemelt felada-
ta Telki Közbiztonsági Koncepciójá-
nak kidolgozása lenne.
Egyesületünk minden tekintetben
szoros együttmûködésre törekszik az
önkormányzattal, és készséggel fel-
ajánljuk segítô közremûködésünket
a közbiztonságot érintô valamennyi
– koncepcionális, szervezési és fi-
nanszírozási – kérdésben.

Földvári-Nagy László
elnök

2005. ÉVI BÛNÜGYI STATISZTIKA
Bûncselekmények megoszlása szerint

Szabó Zoltán rendôr törzszászlós Telki körzeti megbízottja összesítette
a tavalyi bûncselekményeket.
Községünkben 2005-ben 55 olyan bûncselekmény történt, mely köz-
biztonság szempontjából közvetlenül érinti a lakosságot.

Vagyon elleni bûncselekmények:

- 13 családi házba való betörés, betöréses lopás
- 1 hétvégi házba való betörés
- 12 gépkocsi feltörés
- 5 gépjármûlopás (ebbôl 3-at megtaláltak)
- 3 betörés történt 2 üzlethelyiségbe (az egyikbe kétszer törtek be)
- 3 intézményi betörés: Posta, Pajta, Általános Iskola
- 1 rablás a Kórház fasoron
- 5 építkezésrôl érkezett bejelentés építôanyag és szerszámlopásról
- 9 besurranás
- 3 rongálás

Személy elleni bûncselekmények, melyek családon belül történtek:

- 1 súlyos testi sértés
- több könnyû testi sértés

Amint elkészül a szomszédos községek összesítô statisztikája, közzé
tesszük a bûncselekmények összehasonlító adatait.

Schäfer Éva

LEGYEN ÖN IS A
POLGÁRÔRSÉG 

TAGJA!

Vállaljon részt a bûnmegelôzés-
ben! Várjuk azok jelentkezését,
akik polgárôrként havi 1-2 éj-
szakai járôrözéssel segíteni tud-
ják a közbiztonság javítását.

A Polgárôrségbe való belépés-
hez elég egy Belépési Nyilatko-
zatot kitöltenie, melyet szem-
élyesen adhat le a Polgárôrség
vezetôjének, vagy Egyesüle-
tünknek. Nyomtatvány kérhetô
az egyesület vezetôjétôl, illetve
letölthetô a Telki Fórum honlap
(www.telkiforum.hu) Civil
Szervezetek menüpontnál talál-
ható Polgárôrség bemutatkozása
alatt.

dr. Rátky József, a Polgárôrség
vezetôje

Mobil: 06-30-922-2251

Földvári-Nagy László, a „Telki
Közbiztonságáért” KKE elnöke 

Mobil: 06-30-640-7979

Közbiztonsági (Al)Bizottság létrehozása
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Elsôsök:
A beiskolázás eseményei megkezdôdtek.
Az óvoda-iskola között rendszeres találko-
zások, szakmai és kommunikációs áramlás
serkenti a folyamatot.
A beiratkozás március 22-23-24-én lesz. A
részletes program a következô számban je-
lenik meg.

Programok:
A tanév során a Hónapok programja menet-
rendszerûen zajlik. A közös értékrend kia-
lakítása érdekében kiemelten gyakorolja az
egész iskolai csapat az aktuális témához
tartozó rutint. Decemberben a mûvészetek
kerültek központba, januárban az egészség-
védelem. Igen sok nebuló húzza fel a vek-
kert korábbra és jár reggeli tornára. 
Félévzárás és értesítô a félévi tanulásról
bolygatja a kedélyeket, okoznak örömet és
csalódást a partnereknek. Február 27-én
farsangi délutánon mulatnak a gyerekek,
majd másnap kezdôdik a sítábor Rózsahe-
gyen.
Az elsô „telkis” nyolcadikosok nagy lendü-
lettel készülnek a választott középfokú in-
tézménybe történô felvételire. Január utol-
só hetében extra órarenddel magyar és ma-
tematika órák sokaságán hajráznak. 

Fejlesztések:
2005-ben fenntartói teljesítéssel közel 7
millió Ft taneszközfejlesztés történt, szinte
hiánytalanul rendelkezésre áll a törvény ál-
tal elôírt kötelezô eszközellátottság – a tor-
naterem és a könyvtár kivételével. 

Igen jelentôsen megnôtt a számítógép hasz-
nálatának lehetôsége, javultak a feltételek:
8 saját, új beszerzés és 4 használt számító-
gép, egy monitor szülôi támogatással. Füzi
Péter nyújt segítséget a további fejleszté-
sek, intranet kiépítés tervezésében és a
meglévôk hatékony felhasználásában. Dr.
Réthy Imre adománya vezeték nélküli in-
ternet csatlakozás lehetôsége az ebédlôben
és az aulában. Ezúton is köszönjük a támo-
gatást!
Idén is nagyon kedves, színvonalas naptárt
készített a diákok legjobb alkotásaival il-
lusztrálva az iskola a szülôi szervezet né-
hány tagjának támogatásával. Sajnos az
idén közel sem fogyott annyi, mint koráb-
ban, ezért kérjük, hogy aki segíteni szeret-
ne, vásároljon 500 Ft-ért az iskolatitkárnál
kapható naptárakból.

Kapcsolat:
A Telki közbiztonsága fejlesztésére szer-
vezôdött civil csoport által mûködô bu-
daôrsi rendôrségi kapcsolat eredményekép-
pen prevenciós folyamat indul a tanárok,
diákok és szüleik bevonásával, amit
rendôrségi oktatás, elôadás és konzultáció
alapoz meg, majd a „Dönts helyesen” pro-
jekt feldolgozásával folytatódik mind a
nyolc évfolyam osztályfônöki óráin. A saját
kidolgozású szakmai anyaggal az iskola ta-
nárai pályázati támogatást nyertek és a ta-
nulmányt a kistérség iskolái számára is
közzé teszik.

Sikerek iskolán kívül:
A térségi iskolák számára rendezett ügyes-

ségi versenyen iskolánk alsósai ismét a na-
gyon rangos második helyre állhattak.  

Kezdeményezések:
Az iskola diákjai a tavaszi falutakarításon
vállalják, hogy a házak elé helyezett alumí-
nium és fémdobozokat begyûjtik. Kérjük a
csatlakozó telki családokat, hogy gyûjtsék
tömörítve nagy nejlon vagy papírzsákban
addig is külön-külön az alumínium és fém-
dobozokat.
A nyugdíjasokkal szorosabb kapcsolatot
szeretne kialakítani a Diákönkormányzat.
Az ünnepségeken elôadott mûsorokon kí-
vül a segítségadás és közös ökoiskolai tel-
jesítések (pl. veteményeskert) lehetnek a
további közös cél.

Kistérség:
Továbbra is ellátja az iskola a szervezô, ko-
ordinációs feladatait a kistérségben. Rend-
szeres vendégei iskolánknak a környék in-
tézményvezetôi, logopédusai. Január 31-én
az összes 5. osztályosra érvényes diagnosz-
tikus mérés zajlik matematikából és szö-
vegértésbôl kistérségi finanszírozással.
A koordinációs feladatvállalás ellentétele-
zéseként a kommunikációs költségek, az
adminisztrációs kiadások térítése mellett az
iskola egy új – megnôtt kapacitásának és
korszerûbb igényeinek megfelelô színvo-
nalú – fénymásolóhoz jutott. A beszerzés
során Füzi Péter igen segítette az intéz-
ményt.

Pignitzkyné Lugos Ilona

Iskolai hírek

A 2004. novemberében elkezdett szervezés, a
2005. júniusi bírósági bejegyzés eredménye-
ként immár mûködôképes a közhasznú szer-
vezet státuszú sportegyesület.
Az egyesület célja: Tagjai és a település, va-
lamint a sportegyesülettel kapcsolatban lévô
oktatási, nevelési intézmények tanulói részére
a sportolási, testedzési lehetôségek megte-
remtése, a szabadidôsport segítése, a közössé-
gi élet kibontakoztatása.
2005. szeptemberétôl megkezdôdött a külön-
féle sportágak, tevékenységek szakosztályai-
nak szervezése, beindítása.
A kezdeti elképzelések alapján az alábbi
szakosztályok indulnának:
- Futball Putirka Sándor
- Kézilabda Cselényi Franciska
- Strandröplabda Kamocsai Zsuzsa
- Tájfutás Tóth Eszter
- RG-Ritmikus gimn. Vászolyi Tímea
- Tánc sport Péterfy Judit
- Karate Czeizing Ottó
- Tenisz Barsi Árpád
- Asztalitenisz Somlai Zoltán

Az egyesület tagja lehet bárki, aki részt kíván
venni a szakosztályok, az egyesület munkájá-
ban, vagy támogatja az egyesület elképzeléseit,
programjait.
Az egyesület mûködésének anyagi forrásait a
tagdíjak, támogatások, pályázati bevételek, s a
tevékenységhez köthetô egyéb bevételek jelen-
tik. A tagsági díj jelenleg 100 Ft/hó tehát, 1200
Ft évente. Lehetôség van az egyesület támoga-
tására tagsági viszony nélkül is.
A TSE elnöke Vászolyi Tímea (Telefon: 06 30
5305344)
A Telki Önkormányzat beruházási terveiben,
elképzeléseiben szereplô tornacsarnok, illetve
sportpálya a hozzá tartozó lehetôségekkel a
jövôben kiváló feltételeket teremthet a szakosz-
tályok aktív tevékenységéhez.
Terveink szerint 2006. február 4.-én szombaton
17 órakor az iskola könyvtárában tartandó
taggyûlésünkön véglegesítenénk a beinduló
szakosztályok elképzeléseit, programjait, költ-
ségvetését a 2006. évre.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt, az egye-
sület beindítását, mûködését segíteni akaró
sporttársunkat.

Megalakult a Telki Sportegyesület – TSE

Fotók: telkiforum.hu
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Egy éves a TelkÍr Trió
Riportunkban Pojják Lászlóval, a TelkÍr Trió alapító tagjával be-
szélgetünk nemrégiben alakult együttesükrôl. Pojják Lászlót a
Facsiga együttesbôl sokan ismerik már, megzenésített versekkel
számtalan esetben lépett fel Telkin is. 
Telki Napló: Mikor alakult a TelkÍr Trió? 
Pojják László: Az együttes nevében egyértelmû utalás található
lakóhelyünkre – mindhárman telki lakosok vagyunk –, illetve arra
a zenei világra, amelybôl mûsorunk áll. A helyesírás szabályai sze-
rint helytelen, összevont nagy í-betû is a zene jellegét szándékozik
kiemelni. Az együttes az iskolában rendezett 2004-es karácsonyi
koncert alkalmára alakult, és az ottani sikeren felbuzdulva határoz-
tuk el, hogy folytatjuk.
T.N.: Kik a zenekar tagjai, és milyen hangszeren játszanak?
P.L.: Juhos-Kiss Eszter hegedûn, Neszmélyi Imre nagybôgôn és
gitáron játszik, jómagam pedig gitározok és mandolinon játszom.
Ha mûsorszám úgy kívánja, mindhárman éneklünk is. Mindannyi-
an régóta zenélünk már, Eszternek és Imrének a zene a „szakmája”
is.
T.N.: Honnan származik a gondolat, hogy éppen ír zenét játsza-
nak?
P.L.: Én mindig is szerettem az akusztikus hangszerekkel játszha-
tó, bonyolult erôsítôk nélkül is megszólaltatható muzsikákat, dalo-
kat, így például a country zenét, vagy a megzenésített verseket,
balladákat, és lényegében iskolás korom óta mûvelem is ezt külön-
bözô együttesekben. Az ír népzene, vagy az azon alapuló zenék
hallgatásakor pedig azt vettem észre, hogy lehetek bármilyen fá-
radt, kezem lábam mozogni kezd, különleges jókedvem támad.
Eszter is játszott korábban egy country együttesben, tehát a stílus
tôle sem volt idegen. Így amikor Eszterrel 2004. tavaszán felkérést
kaptunk, hogy játsszunk néhány ír számot egy Írország tájait be-
mutató fotókiállításon, örömmel láttunk a feladatnak. A hallgató-
ság reakcióját látva megállapítottuk, hogy van ebben a zenében va-
lami… A bôgô azonban hiányzott. Mivel Imrét már legalább tíz
éve ismerem, és alkalmi örömzenélésben játszottunk már együtt,
megkértem, hogy arra a bizonyos karácsonyi koncertre hozzunk
össze egy triót és játsszunk néhány ír számot. Kiderült, hogy a ze-
ne neki is tetszik. Azóta így maradtunk….
T.N.: Hol lépett eddig fel az együttes?
P.L.: Telkiben a Faludisznaján, a Telki Fesztiválon, az Egészség-
napon, és a Nyugdíjas Klubban. Emellett játszottunk Pátyon a kö-

zösségi házban, Zsámbékon a mûvelôdési házban és Budakeszin a
mûvelôdési házban az Óvodabálon.
T.N.: Láthatjuk, hallhatjuk -e Telkin a közeljövôben a TelkÍr Triót,
ha igen, hol és mikor?
P.L.: Konkrét rendezvényt még nem tudok, de remélem kíváncsi-
ak lesznek ránk, és lesz alkalmunk a telki közönséggel találkozni
idén is. Októberben, házi stúdiónkban demo felvételeket készítet-
tünk mûsorunk jellegzetes számaiból. Az ezen anyagból készült
CD lemez nálam elérhetô. Szívesen vállalunk fellépést kiállítás
megnyitókon, bálokon, vállalati, közösségi rendezvényeken is.
T.N.: Köszönöm az interjút, és a zenekar minden tagjának jó
egészséget kívánok a Telki Napló szerkesztôsége nevében!

Kamlah Szilvia

Telki Nyugdíjas Klub hírei
Telki egyik legfiatalosabb és leglendületesebb civil szervezete a

Nyugdíjas Klub. Igen változatos – kulturális, sport és szabadidôs –
programjaival lehetôséget ad a falunkban élô idôsebb polgároknak
és a velük együttmûködôknek az értékes kikapcsolódásra, arra, hogy
a régi és új lakosok egymást megismerjék, és a különbözô korosztá-
lyok egymáshoz közelebb kerüljenek. Ennek a hosszú távú prog-
ramnak egyik állomása, hogy az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlôségi Minisztérium által kiírt Ezüstprogram pályázaton
a klub maximális támogatást nyert közösségfejlesztô terveihez. A díj
felhasználásával, április végén egy kétnapos mátrai kirándulást ter-
vezünk, melyen nagyon változatos, gazdag programmal várjuk az
érdeklôdôket. Elôzetesen jelentkezni Csopaki Istvánné telefonszá-
mán (372-279), illetve a februári farsangi rendezvényen lehet.

Halász Terézia
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

MEGHÍVÓ
A Telki Nyugdíjas Klub

2006. február 11-én, szombaton 16 órai
kezdettel, az iskola könyvtárában

FFARSANGI BAARSANGI BATYUSTYUS
BÁLBÁLTT rendez.

A mûsorban fellép a Telki iskola
színjátszó csoportja

Pignitzkyné Lugos Ilona vezetésével.

Mûsor után
ZENE, TÁNC, TOMBOLA

Minden telki, budajenôi farsangozót
szeretettel várunk!
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Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a KOKUKK Egyesület 2006-ban tervezett prog-
ramjairól. A szokásos rendezvények mellett két újdonsággal jelentkezik az Egyesület.
Sorozat-jelleggel egyfelôl minden hónapban egy alkalommal, szombat délelôtt
kézmûves játszóházat szervezünk gyermekeknek, másfelôl kéthavonta egyszer irodalmi
összejöveteleket, „Esti beszélgetések”-et rendezünk, melynek sorozatcímét egy Kodolá-
nyi kötettôl kölcsönöztük. Ezen alkalmakon egy-egy érdekesebb, esetleg felnôttfejjel új-
raolvasott irodalmi môvet elemeznénk és ismernénk meg közelebbrôl. Akik szeretnének
részt venni ezeken az esteken, azoknak javasoljuk, hogy a megadott idôpontokra olvas-
sák el a felsorolt môveket (lásd alább). Mindkét sorozat helyszíne a Borostyánút Stúdió
(Telki, Muskátli u. 6/b.). A kézmûves játszóház-foglalkozások egyelôre önköltségesek
lesznek (de reményeink szerint ez változni fog), 400,- Ft/fô/alkalom. (Három és több
gyermekeseknél a harmadik gyerektôl féláras kedvezmény.)

Programok:

Január 21. 10-12h kézmûves foglalkozás – hószobor építés vagy farsangi álarc-készítés
Január 29. „Karácsonyfák újrahasznosítása” akció vége
Február 11. 18h „Esti beszélgetések” – téma:  Kodolányi János Szép Zsuzska c. kisregény
Február 18. 10-12h kézmûves foglalkozás – origami
Március 10. 18h irodalmi est – vendég: Kányádi Sándor
Március 18. 10-12h kézmûves foglalkozás – térfonás
Március 30. irodalmi pályázatok beadási határideje
Április tavaszi faültetés
Április 8. 10h tavaszi falutakarítás
Április 8. 18h „Esti beszélgetések” – téma: Petri György költészete, A történet, 

A passz c. versek
Április 21. 18h irodalmi pályázat eredményhirdetése
Árpilis 22. 10-12h kézmûves foglalkozás – játék és mesekazetta csere-bere
Május 8. Fotó- és termésszobor pályázat beadási határideje
Május 20. 10-12h kézmûves foglalkozás – batyu-báb készítés
Május vége Telki Fesztivál keretein belül – Fotó és termésszobor pályázat 

eredményhirdetése és kiállítás
Június körforgalom virágosítás
Június 3. 18h „Esti beszélgetések” – téma: Szerb Antal Utas és holdvilág c. regény
Június 17. 10-12h kézmûves foglalkozás – függôdíszek a gyermekszobában
Július 15. 10-12h kézmûves foglalkozás – nemezelés
Július – szeptember parlagfô-mentesítési akció
Augusztus 18. TRENDIZÁJN pályázat beadási határideje
Szeptember 2. Telki Egészségnap keretein belül – TRENDIZÁJN pályázat eredmény-

hirdetése
Szept.. 16. 10-12h kézmûves foglalkozás – só-liszt-gyurma
Szeptember 16. 15h ôszi falutakarítás
Szeptember 16. 18h „Esti beszélgetések” – téma: Thomas Mann Márió és a varázsló c. kisregény
Október ôszi faültetés
Október 21. 10-12h kézmûves foglalkozás - foltvarrás
November 18. 10-12hkézmûves foglalkozás – terménybábok
November 18. 18h „Esti beszélgetések” – téma: Bulgakov A Mester és Margarita c. regény
November 24. 18h irodalmi est – vendég: Lázár Ervin
December 8. adventi vásár – karácsonyi könyvvásár és csere-bere
December 16. 10-12hkézmûves foglalkozás – ajándékdoboz készítés

Továbbra is szeretettel és örömmel várjuk azon telki lakosokat, akik csatlakozni szeret-
nének a KOKUKK Egyesület lelkes csapatához.
Az Egyesület 2003. június óta bejegyzett közhasznú szervezet, ezért 2005-tôl  kezdve el-
fogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot. Segítségüket elôre is kö-
szönjük.
A KOKUKK Egyesület legközelebbi megbeszélését 2006. február 10-én, pénteken, 18
órától tartja a Borostyánút Stúdióban, ahová minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

TSE – Futball
Szakosztály

A TSE megalakulását követôen le-
hetôség nyílt a foci iránt érdeklôdô,
azt valamilyen szinten môvelô
sporttársak szakosztályi összefogá-
sára.
Célunk a különbözô szinteken, kü-
lönbözô korosztályokban focizók já-
téklehetôségeinek, programjainak
szervezése, versenyzési lehetôségek
biztosítása.
Reményeink szerint – az Önkor-
mányzat támogatásával – a tavaszra
megoldódik a telki sportpálya kérdé-
se is, amely alapvetô feltétel a szak-
osztály mûködéséhez.
A szakosztály szervezését Putirka
Sándor (Telefon: 06 20 9939596)
vállalta.
Kérünk mindenkit, aki kedvet, ener-
giát érez a futball szakosztály mun-
kájában való részvételre – akár spor-
tolóként, akár hobbi szinten történô
focizáshoz, akár ezek támogatására
–, keresse meg a szervezôt, illetve
jöjjön el a TSE 2006. február 4.-i
taggyûlésére.

JÓTÉKONYSÁGI
BÁL

Az Óvoda – iskola Telkiben: Út Eu-
rópába Alapítvány kuratóriuma, a
Telki Általános Iskola és az Óvoda
nevelôtestülete ebben az évben is
megrendezi JÓTÉKONYSÁGI
BÁL–ját 2006. február 25-én, 19
órai kezdettel az iskola aulájában,
melyre szeretettel meghívja telepü-
lésünk lakóit.
A változatos program mellett lesz
tombola, zene, tánc …
Belépôjegyet 3000 Ft/fô áron az is-
kolában az osztályfônököktôl, az
óvodában az óvónéniktôl lehet vásá-
rolni február 10-18. között.
Az elôre megvásárolt belépôhöz hi-
degtálas vacsora is tartozik. 
A helyszínen a belépôk ára 2000 Ft
(vacsora nélkül).
Támogatójegyek vásárlásával is le-
het segíteni az alapítvány munkáját.
A támogatójegyek 1500 Ft-tól kap-
hatók.

KOKUKK Programok
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A KOKUKK Egyesület ebben az évben is meghirdeti irodalmi
pályázatát.
Nevezni a szokott módon, jeligés pályázatokkal lehet.
A pályamûveket tartalmazó borítékban kérjük, a pályázók he-
lyezzék el egy kisebb borítékban a jelige feloldását, vagyis a
pályázó nevét, pontos lakcímét és telefonszámát. (Utóbbi ada-
tokra az eredményhirdetésre való meghívók elküldése miatt
van szükség.)
A hagyományoktól eltérôen idén több megkötést alkalmazunk
a pályamûvekkel kapcsolatban, vagyis kicsit nehezebbé, ám
irodalmibbá válik a verseny.
A kategóriák az alábbiak szerint alakulnak:

Alsó tagozatosok:
VERS kategória:
- egy felezô nyolcas formában írt vers
- egy szabadon választott formában írt vers
(tehát egy jeligével két pályamûvet várunk)

MESE kategória
A mesében szerepelnie kell tetszés szerinti helyen az alábbi
mondatnak: 
„Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a
jele, hogy valódi bölcs vagy.” (az idézet Antoine De Saint-Exu-
péry A kisherceg címû mûvébôl való)

Felsô tagozatosok:
VERS kategória:
- egy felezô tizenkettes formában írt vers
- egy szabadon választott formában írt vers
(tehát egy jeligével két pályamûvet várunk)

PRÓZA kategória
Felsô tagozatosok tetszés szerint választhatnak, hogy novellá-
val vagy mesével kívánnak pályázni. Kérjük, pályamûvükön
tüntessék fel, hogy ôk felsô tagozatosok.

Felnôttek:
VERS kategória:
- egy ódon kútról szóló petrarcai szonett

- egy szabadon választott formában írt vers
(tehát egy jeligével két pályamûvet várunk)

NOVELLA kategória:
- a novellában tetszés szerinti helyen szerepelni kell az alábbi
mondatnak:
„ Az érkezô azonban  kinyitotta buggyos retiküljét, mely úgy
tele volt kacatokkal, használati és emléktárgyakkal, mintha
mindenét magánál hordaná, és elkezdett kirakodni.”
(az idézet Örkény István Meddig él egy fa címû novellájából
való)

Emlékeztetôül:
- felezô nyolcas: az a nyolc szótagú, kétütemes magyaros sor-
fajta, négy / négy ütemû osztással pl:
a hatalmas / szerelemnek
megemésztô / tüze bánt
(Csokonai)
- felezô tizenkettes: az a tizenkét szótagú kétütemes magyaros
sorfajta hat / hat ütemô osztással, pl
ég a napmelegtôl / a kopár szik sarja
tikkadt szöcskenyájak / legelésznek rajta
(Arany j.)
- petrarcai szonett: tizennégy soros, négy versszakból áll, az
elsô kettô 4-4 soros, a második kettô 3-3 soros,. Az elsô két sza-
kasz azonos rímekkel kapcsolódik egymáshoz, a másik két sza-
kasz szintén egy rímrendszert alkot
pl: a b b a , a b b a , c b c , d c d 
(ajánlott irodalom: Hegedüs Géza A költôi mesterség)

A pályázatok beadási határideje: 2006. március 30. A mûveket
5 példányban kérjük az alábbi címre eljuttatni: Telki, Berkenye
u. 9. 
Az eredményhirdetésre 2006. április 21-én kerül sor, az eddigi-
ektôl eltérôen a Telki Általános Iskolában, ahol a budapesti Vö-
rösmarty Gimnázium drámatagozatának végzôs tanulói József
Attila válogatása is elhangzik.
Nagy kíváncsisággal várjuk a pályamûveket!

KOKUKK

Kismama Klub
Az alábbi napokon délelôtt 10-12 óráig, a

Teniszpályán minden érdeklôdôt szeretettel
várunk:

február 7., február 21.
március 7., március 21.

április 4., április 18.

Irodalmi pályázat
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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
Köveskuti Tünde

Schäfer Éva
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

TTeerrjjeesszzttiikk aa TTeellkkii CCsseerrkkéésszzeekk
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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!

DDeecceemmbbeerrbbeenn ééss jjaannuuáárrii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Novák András és Novákné 
Pápai Éva gyermeke: Novák Csenge
Eperjesi Péter és Eperjesiné Kemény Krisztina gyermeke: Eperjesi Benedek
Kardkovács Kolos és Lázár Katalin gyermeke: Kardkovács Bence Botond
Kristó Attila és Podmaniczky Barbara gyermeke: Kristó-Podmaniczky Márk
Kosztricz László és Kosztricz Tímea gyermeke: Kosztricz Kinga
Kun András és Kunné Juhász Orsolya gyermeke: Kun Botond Márton
Gerhát Ádám és Gerhátné Zsíros Nikoletta gyermeke: Gerhát Máté
Konczvald Gábor és Konczvald Beatrix gyermeke: Konczvald Luca

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

Telkiben házat 
bérelnék hosszú távra.

•
Gyermekfelügyelet Bu-

dakeszin, kulturált
környezetben 

(5 hónaplos kortól 
4 éves korig).

06 20 439 3187

A Lex Expert
Mûszaki és Fordító Iroda Kft.
2089 Telki, Pf. 6.
Tel: +36 26 372 782 Fax: +36 26 572 194 
Mobil: +36 309 649 429 Dr. Hajós Sándor

+36 302 021 745 Hajós Katalin
E-mail: info@alexexpert.hu Honlap: www.alexexpert.hu

ÚÚJJ SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS TTEELLKKIIBBEENN::
FFOORRDDÍÍTTÁÁSS -- TTOOLLMMÁÁCCSSOOLLÁÁSS

Ha Önnek
fordítási,
tolmácsolási,
mûszaki oktatási,
kiadvány-szerkesztési,
grafikai, nyomdai vagy 
összetett feladatokra van igénye, forduljon az 

A Lex Expert Mûszaki és Fordító Irodához
– gyors,
– rugalmas, megbízható,
– igényes,
– közepes árfekvésû,
– szakszerû szolgáltatásban lesz része.

Számítógépes memóriával segített fordítás (lexika, konzisztencia, csoportmunka)

SSPPEECCIIAALLIITTÁÁSSAAIINNKK:: 
jármûipar, gépészet, mezôgazdaság, számítástechnika, orvostudományok,
televíziózás, minôségi rendszerek, építészet, audio-vizuális szakszövegek.

VVÁÁLLLLAALLTT NNYYEELLVVEEKK:: 
francia, angol, német, cseh, szlovák – egyéb nyelvek igény szerint

TTEELLJJEESS KKÖÖRRÛÛ SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS::
Kiadványszerkesztés, szkennelés, színes, többnyelvû kiadványok, szórólapok,

használati és kezelési útmutatók, könyvek nyomtatása.
A nyomtatványok még kis példányszámban is gazdaságosak!

GGyyoorrss -- MMeeggbbíízzhhaattóó -- SSzzaakksszzeerrûû -- GGaazzddaassáággooss
EEggyyéébb mmûûsszzaakkii sszzoollggáállttaattáássookk

2006 március 15-ig a hirdetéssel jelentkezô minden kedves új ügyfél 10%
kedvezményt kap!

A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás

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

Kép-
kidolgozás

DDeekkoorráácciióóss,, kkrreeaattíívv ffaarrssaannggii tteerrmméékkeekk 
ffoollyyaammaattoossaann éérrkkeezznneekk..

HHiiáánnyyzzóó áárruu mmeeggrreennddeellhheettôô..
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Faludisznaja
február 4-én 730-tól 

a Pajtában

Képek a 90-es évek második
felébôl

     


