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Ne vágj ki minden fát!
Anna-laki érzések - múlt idôben

Kapcsolati hálót építünk!
A faluvezetés támaszkodni kíván a Telkiben lakók tapasztalatára,
tudására és kapcsolatrendszerére.

Részletek az 5. oldalon

Lemondott a Telki Napló
szerkesztôje

Írásunk a 8. oldalon

Bôvebben  az 5. oldalon
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eredményes újesztendôt kíván Teredményes újesztendôt kíván Telkielki
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Polgármesteri Hivatal valamennyiPolgármesteri Hivatal valamennyi
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2006. november 30.2006. november 30.

1. Napirendi pont: Óvoda alapító okira-
tának módosítása
Elôterjesztô: Móczár Gábor alpolgármes-
ter
Az OKÉV engedélyezi a 140 férôhelyet
az óvoda számára, de ahhoz, hogy az Ál-
lami normatívát megkapja, módosítani
kell az alapító okiratot, melyben jelenleg
a férôhely szám csak 125 fô. 
A testület 8 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a módosítást. 

2. Napirendi pont: Intézményi étkezési
térítési díjról szóló rendelet megtár-
gyalása
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsanna
jegyzô
Szeptember 1-tôl módosult az ÁFA tör-
vény, így az étkezés díjának az ÁFA-ja
15%-ról 20%-ra emelkedett. Helyi rende-
let alapján az önkormányzat ez idáig át-
vállalta az ÁFA költségét az óvodai, isko-
lai étkezési díjból, ezután viszont ezt a
költséget a szolgáltatást igénybe vevônek
kellene megfizetnie, ezzel a falu mintegy
3 millió forintot takaríthatna meg évente.
Az óvodai térítési díj esetében 58 forin-
tos, az iskolai esetében pedig 77 forintos
többletet jelentene naponta a szülôknek.
A GYVT 148.5. paragrafusa szabályozza,
hogy kinek milyen támogatás (50%-os,
illetve 100%-os) adható.  
A képviselôtestület 8 igen szavazattal,
egyhangúan megszavazta a módosítást. 

A 3. Napirendi pontot, mely az iskola te-
rembérleti rendszerének kialakítására
vonatkozik, a testület a következô ülésig
elnapolta. 

4. Napirendi pont: Önkormányzati kép-
viselô delegálása az Iskolaszékbe
Elôterjesztô: Földvári- Nagy László az
OKSB elnöke 
Összeférhetetlenség miatt az alpolgár-
mestert nem lehet az Iskolaszékbe dele-
gálni, ezért új delegált személyérôl kellett
döntést hoznia a képviselôknek. 
7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett
Földvári- Nagy László delegálásáról dön-
tött a testület. 

5. Napirendi pont: Önkormányzati pá-
lyázat kiírása civil szervezetek és ala-
pítványok számára
Elôterjesztô: Móczár Gábor alpolgármes-
ter
Az önkormányzat pályázatot hirdet civil
szervezetek és alapítványok számára,
mely pályázatok beadási határideje 2007.
január 31-e. Azon pályázók, akik más pá-
lyázathoz önrészként kívánják az elnyert
összeget felhasználni, prioritást élveznek. 
A pályázat kiírását és ezen kiegészítô ja-
vaslatát a testület egybehangzó szavazás-
sal fogadta el. 

6. napirendi pont: A TEPESZ Együttélé-
si kódex rendelet formájába történô
kodifikálását a testület a következô
ülésre napolta.

7. Napirendi pont: Önkormányzati in-
gatlanon lévô jelzálogcsere
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármes-
ter
Három önkormányzati tulajdonban lévô
telek került értékesítésre, melyek közül az
egyik telken lévô jelzálogjog miatt 10,01
millió forintos törlesztési kötelezettség
terheli a falut. Az önkormányzat másik
ingatlant ajánlana fel jelzálogjogként,
olyan telket, amelyet feltehetôleg a közel-
jövôben nem értékesítenének. 
A képviselôk egybehangzóan megszavaz-
ták a javaslatot. 

A 8. és a 9. napirendi pontot, mely egy-
részt a Pest Megyei Közigazgatási Hiva-
tal törvényességi észrevétele, másrészt
változtatási tilalom elrendelése, a testü-
let elnapolta. 

10. Napirendi pont: Könyvvizsgálói pá-
lyázat kiírása
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô
A Hivatal könyvvizsgálását ellátó Vin-
cent Audit Kft.-vel kötött szerzôdést az
önkormányzat 2007. március 31-i
hatállyal fel szándékozik bontani, a fel-
adat ellátására pályázatot fognak kiírni. A
szerzôdés határozatlan idôre szólt, a fel-
mondást azzal a kikötéssel teszik meg,
hogy az önkormányzat 2006. évi beszá-
molóját még auditálni kell. 
A képviselôtestület 8 igen szavazattal
egyetértett az elôterjesztéssel, és jóvá-
hagyta a pályázat kiírását.  

Kamlah Szilvia

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

Danóczy Balázs, a község polgármes-
tere üdvözölte a megjelent telki polgá-
rokat, az alpolgármestert, a képvi-
selôket, jegyzô asszonyt és a jegyzô-
könyvvezetôt.
A polgármester bevezetôjében elmond-
ta, hogy bár Telki a leggazdagabb tele-
pülés címmel bír, 2006-ban mégis
mintegy 90 millió forintos költségveté-
si hiánnyal küzd. Kifejtette, hogy a
költségvetés idei 90 millió forintos hi-
ánya mellett jövôre várhatóan 27 millió
forinttal kevesebb állami normatíva fo-
lyik be, és 13 millió forint egyéb költ-
ségemelkedéssel kell számolni.  Így ha
mindent változatlanul hagyunk, akkor
130 millió forintos mûködési hiánnyal
számolhatunk.
Jelenleg a hiány finanszírozása az
öreghegyi telkek eladásából történik,

így a falu azt a „családi ezüstöt” éli fel,
amibôl a beruházásokat kellene finan-
szírozni. Elmondása szerint ekkora de-
ficitet a költségek csökkentésével, és a
bevételek egyidejû növelésével lehet
csak eltüntetni. A jövô évben mindkét
formával élni fog a faluvezetés, ami
várhatóan érzékeny fájdalmat okoz
majd a lakosság számára.  
Az iskola fenntartásának éves költsége
154 millió forint, amelybôl az állam 85
millió forintot finanszíroz, a többi 69
milliót az önkormányzat teszi hozzá.
Ez a jelenlegi 351 tanuló esetében fe-
jenként évente 174 ezer forint kiadást
jelent az önkormányzatnak. Az óvoda
esetében is hasonló a helyzet, a 85 mil-
lió forintos éves kiadásból 33 milliót az
állam ad, 52 millió forintot pedig az
önkormányzat, ez 159 óvodásunk ese-

tében gyermekenként 327 ezer forint
költséget jelent évente. 
A bevételek növelésére az eszköz az
adók emelése, mely három tételbôl
adódik össze, az ingatlanadóból, mely
a lakott ingatlanokra vonatkozik, a te-
lekadókból, mely a beépítetlen telkeket
illeti és az iparûzési adóból, mely a vál-
lalkozókat érinti. Mindháromhoz hoz-
zá kell nyúlni, mértékérôl a testület a
december 14-i ülésén hoz döntést. A
környezô falvakhoz képest Telkin jóval
kisebb összeg folyik be ezekbôl a for-
rásokból. Az adóemelés szempontja-
ként figyelembe veszi az önkormány-
zat, hogy igazodjon a környezô telepü-
lések adópolitikájához, és a lakosság
teherviselô képességességéhez, de egy-
idejûleg egy szociális védôháló is ki-
építésre kerül. 

Közmeghallgatás 2006.
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Az intézmények feladatvállalásait a
lehetôségekhez kell igazítani. 2007.
elsô negyedévének végére alapvetô
likviditási problémákkal kell szembe-
néznie az önkormányzatnak, a folyó-
számlahitel keretet ki fogjuk meríteni,
és lejárt számlatartozásaink lesznek. 
A közeljövôben kivitelezésre váró be-
ruházások között szerepel két gya-
logátkelôhely, ezenkívül csak olyan
fejlesztésekkel foglalkoznak majd,
amelyek maximum 5 millió forintos
önkormányzati önrésszel, plusz lakos-
sági összefogással megvalósíthatók. 
Az elhangzottak után az elsô kérdés a
lakosság részérôl Andó Istvántól érke-
zett, aki az iskola egyik portásaként
dolgozik. Elmondta, hogy az iskola
300 százalékos túlterheléssel dolgo-
zik, a tornaórát a folyosón tartják, és
minden gyûlés, polgárôrségi összejö-
vetel, esküvô, énekkar és nôtanács itt
kap helyszínt. Másik felvetése, hogy
sok gyermek jár ide iskolába, aki nem
Telkin lakik, és némelyiküknek pél-
dátlan a magatartása. Valaki megron-
gálta a nemrég elkészült kerítést, és a
biokertet. Érdeklôdött, hogy mikor
lesz bevásárló központunk, ami na-
gyon fontos lenne, és hogy a Pajta és a
Jung-ház helyreállítása megtörténik-e.
Szükség lenne Közösségi és Mûve-
lôdési Házra, valamint új orvosi ren-
delôre. 
A kérdéseket Danóczy Balázs polgár-
mester válaszolta meg, aki elmondta,
hogy az iskola zsúfoltságán a tornate-
rem fog enyhíteni. A bevásárló köz-
pont ügyében a jövô héten tárgyal a
vezetés a CBA üzletlánc egyik tulajdo-
nosával, akinek van egy telke a Mus-
kátli utcával szemben. A Pajta helyre-
állítása a Fô utca rekonstrukciójával
együtt valósulhat csak meg, de ehhez
pályázati források kellenek. Az Egész-
ségház építésével kapcsolatban várha-
tó elôrelépés a jövô évben lesz, a
gyógyszertár közelében kapna helyet. 
Móczár Gábor alpolgármester a Paj-
tával kapcsolatban hozzátette, hogy
tervek vannak az átalakításra, csak át-
dolgozásra várnak. Elmondta továbbá,
hogy az elmúlt idôszakban kétszer pá-
lyáztak a finanszírozáshoz pénz-
összegre, de sikertelenül. Az iskola és
az óvoda teszi ki jelenleg a legna-
gyobb hiányt a költségvetésben, és
2007. szeptemberétôl új finanszírozási
forma lesz, ami több terhet ró majd a
lakosságra, de ez a helyben élô nagy
gyermeklétszám miatt szükséges. 
A következô kérdést Kalmár Péter is-
kolai gondnok tette fel, aki a közbiz-

tonság kérdésében javasolta, hogy a
polgárôrség járôrözzön gyakrabban az
iskola környékén, mert vandálok tönk-
retették a kerítést és a kertet, és az is-
kola bejárata elé piszkoltak. Problémát
okoz a szomszédoknak az iskolaidôn
kívüli sportpálya használat, mert a lab-
da átrepülése zavarja ôket a pihenés-
ben. Segítséget kért az iskola dolgozó-
inak túlterheltségével kapcsolatban, a
kerítés rendbehozatalában és az iskola
körüli közvilágítás hiányának megol-
dásában is. 
Földvári- Nagy László képviselô vá-
laszában elmondta, hogy maga is pol-
gárôr, rendszeresen járôröznek éjsza-
ka, de kevesen vannak, ennek ellenére
statisztika bizonyítja a polgárôrség
mûködésének hatékonyságát. Hozzá-
tette, hogy térfigyelô kamerák felsze-
relését pályázati forrásból próbálják
finanszírozni. 
Ezután Weiszgerber Vilmosné, telki
lakos elpanaszolta, hogy a szennyvíz-
átemelônél megint rossz a jelzôrend-
szer, bedugult az átemelô szivattyú, és
kiöntött a szennyvíz. Az érintett terü-
leten biokertészetet mûvel, a szenny-
víz többszöri kiöntése pedig ve-
szélyezteti azt, ezért mielôbbi intézke-
dést kért. Elmondta, hogy fontos lenne
az itt élô emberek szemléletváltozása
is, hogy ne dobjanak bele a csatornába
olyan dolgokat, amitôl eldugul a szû-
rô. Másik panasza, hogy az emberek
nem becsülik egymást, a kertjükben
levágott füvet a másik telkére teszik, a
kutyájukat a szomszéd telkén sétáltat-
ják, és újra bevezetésre javasolta a hét-
végi falutakarítást. 
Danóczy Balázs polgármester ígéretet
tett arra, hogy mielôbb jelzik a hibát a
szennyvíztisztító telep felé és hogy az
emberek szemléletének megváltozta-
tását meg fogják kísérelni. A januári
Telki Napló számban meg fognak je-
lentetni egy fotócikket „talált tárgyak”
címmel, melyben a szennyvízáte-
melônél fennakadt dolgokról tájéko-
zódhatnak a lakosok. 
Jeck János, telki lakos a Pajta állapo-
tával kapcsolatban elmondta, hogy a
rendszerváltás óta húzódik a helyreál-
lítás. Az állaga folyamatosan romlik,
és lassan életveszélyessé válik. Java-
solta az épület eladását olyan konst-
rukcióban, ami a falunak a legjobb.
Szerinte az épület az Apátságból meg-
maradt kövekbôl összerakott magtár,
ezért értéktelen. Kérdést intézett a
képviselôkhöz, hogy mért nem lehet
az iskolában a rendezvények alkalmá-
val azokat a termeket lezárni, amelye-
ket éppen nem használnak. Állás-

pontja szerint így azokat nem kellene
takarítani.  
Szécsy Zsolt képviselô válaszában el-
mondta, hogy a pajtát a tetôszerkezete
miatt mûemlékké lehetne minôsíteni,
és nem szabadna eladni. A helyreállí-
tás költségét az önkormányzatnak kell
állnia. A Pajta melletti barokk Pestis
szobor és környékének helyreállítása
tervbe került, melyet pályázati ke-
retbôl valósítanának meg.
Dr. Callmayer Ferenc képviselô más
véleményen volt a Pajtával kapcsolat-
ban. Elmondta, hogy Telki legértéke-
sebb része a Pajta és környéke, mivel a
helyén állt a Bencés apátság, melynek
borospincéje a mai napig felderítetlen.
A régi alapra, körvonalra épült a jelen-
legi épület. Régészeti feltárás kezde-
ményezését javasolta. 
Móczár Gábor alpolgármester szerint
az iskola rendezvények alkalmából
történô lezárása sem szerkezetileg,
sem elrendezési szempontból nem
megfelelô, így az nem képes a több-
funkciós intézmény feladatainak ellá-
tására. A Pajta és Jung-ház jelenthetne
megoldást a közösségi élet rendezvé-
nyeinek lebonyolítására, ezért az üze-
meltetés magánkézbe adását tovább-
gondolásra javasolta. 
Dr. Réthy Imre képviselô a Pénzügyi
Bizottság elnökeként elmondta, hogy
már 17 éve megfogalmazták a problé-
mát, de az még mindig nem látszik
rendezôdni. A Pajta eladását nem java-
solta, de a felújítás érdekében ma-
gántôke bevonását igen. 
Szilágyi Gábor, telki lakos kérdést in-
tézett a képviselôk felé, hogy ér-
deklôdtek-e már afelôl, hogy a kör-
nyezô települések hogyan oldják meg
az iskola fenntartását. Felvetette, hogy
ne kettô, hanem négy gyalogátkelô he-
lyet létesítsenek, beleértve az üdülôte-
rületi és az újtelepi szakaszt is, majd
megkérdezte, hogy a jelenleg folyó
patakparti fakivágást ki engedélyezte.
Elmondta, hogy tudomása szerint az
Elektromos mûvek szabad légvezeté-
keinek védôtávolságán belüli gallya-
zását jogszabály alapján a mindenkori
tulajdonosnak, jelen esetben az önkor-
mányzatnak kell kiviteleznie. Javasol-
ta, hogy az Elektromos Mûvektôl kért
közterület-használati díjból fedezze a
költséget az önkormányzat. 
Danóczy Balázs polgármester Telki-
hez hasonló településként Nagyková-
csit hozta fel példának, ahol új óvoda
fog épülni, és megbíztak egy sza-
kértôt, hogy képviselje a település ér-
dekeit, és lobbizzon a megfelelô he-
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lyeken. Az óvoda átadásáig a magán-
kézben lévô családi napközi oldja meg
a gyermekek elhelyezését. A gyalogát-
kelôhelyek létesítésével kapcsolatban
elmondta, hogy több átkelôt szeretett
volna megvalósítani az önkormányzat,
de a Közlekedési Felügyelet külterüle-
ten (pl.: az Üdülônél) csak akkor en-
gedélyez gyalogátkelôt, ha tömeges az
egyidejû gyalogosforgalom, például ha
gyár van a közelben. 
Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô a fakivágás-
sal kapcsolatban elmondta, hogy ható-
sági eljárás van folyamatban. Nyárfá-
kat vágnak ki, és a helyükre nem aller-
gén fákat telepítenek. 
Weiszgerber Vilmosné, telki lakos hoz-
zátette, hogy a terület magánkézben
van, és egy nyári vihar során veszé-
lyessé vált öreg fákat vágják ki. 
Nyúl Ede, telki lakos érdekességként
elmondta, hogy a Pajta körül forgatták
a Tizedes meg a többiek címû film
egyes jeleneteit. Kistérségi pályázási
lehetôségek kihasználásával javasolta
településünk bekapcsolódását az or-
szág gazdasági életébe, vérkeringésé-
be. Felvetette egy önkormányzati vál-
lalkozás gondolatát, mivel a törvény
erre lehetôséget ad. Véleménye szerint
egy közterület fenntartó közhasznú tár-
saságot lehetne létrehozni, non-profit
jelleggel. Feladata lenne a közterület
rendben tartása, a gallyazás, szemét-
szállítás, és vállalhatna magánterülete-
ken is rendezési munkákat. 
Felvetéseire Danóczy Balázs polgár-
mester válaszolt, akitôl megtudhattuk,
hogy Telki a Pilis-Buda-Zsámbék kis-
térség tagja, de ez a kapcsolat vélemé-
nye szerint erôltetett. Telki sokkal
erôsebben kötôdik a Zsámbéki-meden-
céhez, mint a pilisi területekhez. A tele-
pülés üzemeltetését végzô önkormány-
zati vállalkozás létrehozására Buda-
jenôvel közösen látna csak esélyt, de a
két falunak elôbb kisebb projektekben
kellene együttmûködnie annak érdeké-
ben, hogy meglegyen a kölcsönös biza-
lom egy közös vállalkozás üzemelteté-
séhez. 
Szécsi Zsolt képviselô egyetértett a
polgármesterrel abban, hogy a jelenle-
gi kistérségi kapcsolat nem hoz ered-
ményt, véleménye szerint a Budaörs -
Budakeszi kistérséghez kellene csatla-
koznunk. 
Ezután Siklósné Fehér Erzsébet, telki
lakos kérdezte meg a képviselôktôl,
hogy az üdülôterületi Hóvirág utcánál
lesz-e gyalogátkelôhely a fôúton, an-
nak ellenére, hogy az a rész külterület-
nek minôsül, mert nagyon indokolt len-

ne. Az Üdülôtelep elnevezését javasol-
ta Hosszú-hát elnevezésre változtatni,
mivel a mostani elnevezés pejoratív,
hiszen az a terület már nem üdülôöve-
zet. A régi név visszaszerzésével véle-
ménye szerint jobb esélyekkel lehetne
pályázni is. Továbbá javasolta, hogy a
közterületen elhelyezett építôanyago-
kért az önkormányzat kérhetne közte-
rület-használati díjat, és hogy kötelezni
kellene a cégeket, építtetôket, hogy a
megrongált úton az eredeti állapotot ál-
lítsák vissza. 
Danóczy Balázs polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a gyalogátkelôhely
létesítésének két alapvetô feltétele van,
a közvilágítás, és a padkával elválasz-
tott járda. A Közlekedési Felügyelet
nem engedélyezi a Hóvirág utcai gya-
logátkelôt, mert az útszakasz gépkocsi-
val nem belátható, így baleset-
veszélyes. Mindkét oldalon folyamat-
ban van viszont a fedett buszmegálló
létesítése. Az üdülôtelep és az újtelep
elnevezésével kapcsolatban a Telki
Napló elôzô számában megjelent
kérdôíveken lehet javaslatot tenni. A
közterület használatról szóló helyi ren-
delet kérdése napirenden van. 
Siklósné Fehér Erzsébet, telki lakos
megkérdezte, hogy mi az akadálya a
Hóvirág utca és környéke belterületbe
vonásának.
Danóczy Balázs a kérdésre úgy vála-
szolt, hogy igen költséges a közvilágí-
tás és a járda kiépítése a körforgalomtól
a település határáig, Móczár Gábor al-
polgármester pedig példaként hozta fel,
hogy a Muskátli utcában a Boróka utcá-
ig tartó, kiemelt szegélyû járdaszakasz
kiépítése 80 millió forint lett volna. 
Siklósné Fehér Erzsébet arra kért még
választ, hogy nem lehetne-e a közmun-
kásokkal megcsináltatni a járdát.
Szigeti Antal képviselô válaszolta meg
a kérdést, miszerint szigorú szabályo-
zás vonatkozik a járda kivitelezésére,
és engedélyezett tervek szükségesek
hozzá. A településrészek elnevezésé-
hez kapcsolódóan javasolta, hogy az
Üdülôtelep az Üdülôfalu, az Újtelep
pedig az Újfalu elnevezést kapja. A
képviselô összefogásra bíztatta a lakos-
ságot, majd a pajtával kapcsolatban el-
mondta, hogy nem támogatja annak el-
adását, de javasolja a magántôke bevo-
nását a rendbehozatalára. 
Csóka Ildikó, telki lakos elmondta,
hogy a napokban hallott egy 8 hektáros
terület hasznosításának lehetôségérôl.
Ezzel kapcsolatban kérdezte a képvi-
selôket, hogy megtörténik-e az öreghe-
gyi bekötôút megépítése.

Szécsi Zsolt képviselô erre válaszolva
elmondta, hogy a szabályozási tervben
ez a terület kutatás, fejlesztés, sport és
rekreáció céljára lett kijelölve. Ennek
megvalósításához tartozna hozzá az
említett bekötôút megépítése, aminek
nyomvonalán viszont magántelkek
vannak. Elsô lépésben ezeket kellene
kisajátítani. 
Andó István, telki lakos javasolta a
csendrendelet megalkotását pénzbünte-
tési szankciókkal, mert hétvégén nem
lehet pihenni a fûnyírók és az építkezé-
sek zajától. 
Dr. Réthy Imre képviselô válaszából a
jelenlevôk megtudhatták, hogy a na-
pokban tett javaslatot egy helyi sza-
bálysértési rendelet megalkotására,
melynek célja a falukép védelmének
kikényszerítése, és az önkormányzat
bevételének növelése. 
Móczár Gábor alpolgármester ehhez
azt tette hozzá, hogy amennyiben nem
lehet rendeleti szinten szabályozni a
kérdést, akkor belsô etikai szabályzat
formájában fogja elôterjeszteni. 
Pataki Ferenc, telki lakos véleménye
szerint óvatosan kell a rendeletet meg-
fogalmazni, figyelembe kell venni,
hogy a település lakosságának nagy ré-
sze Budapesten dolgozik, így csak hét-
végén tud a kertjében vagy az építkezé-
sén dolgozni, tehát szolidárisnak kell
velük lenni. Felajánlotta továbbá
szakértelmét és segítségét a költségve-
tési hiány leküzdése érdekében tett lé-
pésekkel kapcsolatban. Elmondta,
hogy felvette a kapcsolatot a Közútke-
zelôvel és Budakeszi polgármesteré-
vel, a megbeszéléseken szóba került
egy buszsáv kiépítésének lehetôsége
Budakeszi fôutcáján.  
Kalmár Péter, telki lakos ezek után azt
kérdezte a képviselôktôl, hogy hogyan
lehetne fekvôrendôrt telepíteni az isko-
la elé.
Danóczy Balázs polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy hamarosan meg-
történik a fekvôrendôr telepítése. 
Végül Jeck János, telki lakos a SPAR
áruházzal kapcsolatban érdeklôdött,
amire a polgármestertôl azt a választ
kapta, hogy a legutolsó információk
szerint a SPAR nem akar Telkibe jönni,
a terület viszont egy ingatlan-beruházó
cég tulajdona, akinek megpróbáltak
egy másik területet felajánlani cserébe,
de eredménytelenül. 

Kamlah Szilvia
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Kedves Telkiek!

Sokan és sokszor leírták már, hogy a Telkiben lakó szel-
lemi tôke csak aludni jár haza, ezáltal kis falunk legna-
gyobb lehetôségét hagytuk eddig parlagon heverni. Az új
faluvezetés változtat ezen, és támaszkodni kíván a falu-
ban lakók széleskörû tapasztalatára, tudására és kapcsolat
rendszerére. Ehhez elsô lépésként tudnunk kell, hogy kik
laknak a faluban, kikre számíthatunk. 

Ezért kérném mindazokat, akik a jövôben szükség esetén
segítenének az önkormányzatnak, jelentkezzenek, küldje-
nek egy e-mailt a polgarmester@telki.hu címre! Írják
meg nevüket, cégüket, beosztásukat, szakterületüket és
elérhetôségüket!  Sok esetben egy telefon is elég egy ügy
elrendezéséhez, de ehhez tudnunk kell, hogy kikhez for-
dulhatunk.

Köszönettel:
Danóczy Balázs

polgármester

Kapcsolati hálót 
építünk!

Rókafogás Telkiben

A tél közeledtével egyre több róka látogatott el Telkibe,
voltak, akik a Fô utcán is láttak sétálni egyet. Az Önkor-
mányzat ezért csapdákat helyeztetett el a faluban. Az in-
tézkedésnek meg is lett az eredménye, jó pár ravaszdit si-
került befogni. Az elfogott állatokat az erdészek Telkitôl
távol, természetes környezetükben szabadon engedték.

fa

A patakparti fák alkonya
Lakossági bejelentés érkezett szerkesztôségünkbe, misze-
rint vágják a patakparti öreg nyárfákat.

Az Önkormányzatnál érdeklôdésünkre elmondták, hogy a
terület magánkézben van, a favágást a tulajdonosok végez-
tették. Elmulasztották azonban a tevékenységet bejelenteni
az Önkormányzatnál, ezért a Hivatal a patakparti fasor ki-
vágását leállíttatta, a tulajdonosokkal szemben pedig eljá-
rást kezdeményezett.

fa

Köszönetnyilvánítás Köszönetnyilvánítás 
Lemondott a Telki Napló felelôs szerkesztôje

Tisztelt Olvasóink, Kedves Telkiek!

Felelôs szerkesztôi megbízatásom az év végével lejár,
amit meghosszabbíttatni nem áll szándékomban. Köszö-
nöm megtisztelô figyelmüket, érdeklôdésüket, jobbító
szándékú észrevételeiket és szerkesztôségünkbe eljutta-
tott írásaikat!

Köszönet illeti mindazokat, akik az elmúlt négy esz-
tendôben önzetlen munkájukkal segítették a Telki Napló
mûködését. Köszönet Gónusz Gabriellának, Füzi Péter-
nek, Imhof Ivánnak, Csömör Lászlónak a lap négy évvel
ezelôtti arculatváltása során végzett munkájáért, a Telki
Napló színessé tételéért, a lapstruktúra megalkotásáért.
Köszönöm a szerkesztôség munkatársainak, Kamlah
Szilviának, Köveskuti Tündének, Dávid Annának, Scha-
fer Évának, Imhof Ivánnak, Tóth Lorándnak, Karlovitz
Máténak, Igaz Leventének valamint a KOKUKK Egye-
sület lelkes tagjainak négy éves, önkéntes, segítô munká-
ját. Köszönöm továbbá tördelônknek, Cseresnyés Ágnes-
nek a szakmai munkát és a türelmet.

Végül engedjék meg, hogy a Telki Napló valamennyi
munkatársa nevében boldog Karácsonyt és békés, ered-
ményes újesztendôt kívánjak!

Füzesi Attila
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Hegyoldalon lezúduló esôvíz görgette
kövek, meredek partból elôbukkanó
mohos sziklák, a talpunk és biciklike-
rekünk alatt surrogó-zizegô, arasznyi
vastag avar, fejünk felett sûrûn össze-
boruló fák alkotta sötét alagúton me-
részen áthatoló szurdokszerû, félel-
mes-gyönyörû erdei út; a legszebbek
egyike. A falunkból induló galago-
nyás, csipkebogyós, galambgombás
Anna-laki turistaút. 

Senki se keresse, ma már nincs sehol!

Gépzaj zúg, szokatlan, bár illeszkedik
az ember alkotta tájba, idô, míg észre-
vesszük, míg tudatosul, hogy ez itt ab-
szurd, ahogy a környezet is. Nem is
hegyek ezek, dombok csupán; Budai-
dombság, amiket a fák emeltek
naggyá, áthághatatlanná, tiszteletet
parancsolóvá. Leleplezôdött hát a csa-
lás!

De mit keres egy traktor a meredek
hegyoldalban? A hegytetôn. Berreg,
visít, zakatol. Zihál. Mit küzd, hogy
feljusson a rémült fák között? Micso-
da groteszk kép, miféle rendezô ren-
dezte oda, ahol már a madár se jár -
szívesen? 

Pedig mennyit tekertünk itt felfelé!
Akármerre kerekeztünk is tovább a
hegyen, ezt a szakaszt oda vagy vissza
mindig megtettük. Mégsem vált unal-
massá. Meredeksége és a sûrûn elszórt

kövek miatt kerék-
párral a legnehezeb-
ben teljesíthetôk
egyike volt. Két éve
nem jártam fönn. A
látvány elszomorító. 

Miközben visszafe-
lé ballagunk, Telki
e-gyik újonnan
megválasztott kép-
viselôje jön velünk
szembe, a kutyáját
sétáltatja. Biccen-
tünk egymásnak, s
közben azon gon-

dolkodom, hogy vajon az ô fejében mi
járhat most…

Telki a környék települései között a
legnagyobb ázsióval bír, és ezt legjobb
fekvésének köszönheti, semmi más-
nak. Ide néhány éve még erdei or-
szágút vezetett, és még ma is – mond-
juk úgy – félerdei. Telki a természetvé-
delmi területtel közvetlenül határos,

két jelzett turistaút
indul innen. Vajon
bele kell-e törôd-
nünk abba, amit ma-
gunk körül látunk?
Mert az egykori név-
adó önmagát betel-
jesítô jóslata megva-
lósulásához közelít:
lassan elôtûnik, és
puszta valójában
magasodik Telki fö-
lé a Nagy-Kopasz.

Füzesi Attila

Ne vágj ki minden fát!
Anna-laki érzések - múlt idôben
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Mint arról korábban beszámoltunk, a Pest Megyei Kulturális alap
pályázati lehetôségei közül iskolánk idén négyet is megpályázott.
Örömmel számolhatunk be az eredményrôl: a diák önkormányza-
ti vezetôk képzésére beadott pályázatunk kivételével valamennyi
benyújtott anyagunk nyert! A könyvtárfejlesztésre, emellett a kör-
nyezeti nevelés iskolánkba kihelyezett tanfolyamon történô okta-
tására, valamint a kistérségi nyelvi tehetséggondozás és -verseny
megtartására (idén az angolszász országok karácsonyi szokásai-
nak témájában) pályáztunk, s összesen 640 ezer forint összegben
nyertünk a pályázati pénzekbôl. Nem vitás, hogy az eredmény
tükrében az intézmény vezetôségének egyik fontos feladata az ál-
landó pályázatfigyelés lesz az újesztendôben is.
A szokatlanul enyhe – ám mi tagadás, gyönyörû – késô november
végi és december eleji hetek az ôszi erdôhöz hasonlóan sokszínû
eseményeket hoztak iskolánk életébe.

November 18-án a korábbról már ismerôs barlangi kirándulásra
került sor Bárdos Bence és Jókó Attila tanárok vezetésével, mint-
egy 30 fô részvételével a Pál-völgyi barlangban.

December 1-én zajlott le a Partnerség és Prevenció címmel meg-
hirdetett ifjúsági balesetvédelmi- és bûnmegelôzési vetélkedô or-
szágos döntôje, ahová iskolánk nyolcadikos csapata is bejutott. A
Teve utcai „rendôrbázison” megrendezett döntôben a résztvevôk-
nek számos témában kellett számot adniuk ismereteikrôl, felké-
szültségükrôl: alkohol-, dohányzás és drogprevenció, AIDS, elsô-
segélynyújtás, közlekedési- és bûnmegelôzési ismeretek, önisme-
ret. Az ötfôs telki csapat kemény küzdelemben mindössze másfél
ponttal maradt le a dobogóról, s így az elôkelô negyedik helyezést

érte el. Ezúton is gratulálunk nekik és felkészítôjüknek, Sarlós Er-
zsébet tanárnônek!

December 5-én délután vehettek részt a vállalkozó szellemû gyere-
kek a Mikulás Túrán. Ennek során a hamar sötétbe boruló telki ren-
getegben kellett a Mikulás és csapata által kiagyalt vicces feladato-
kat teljesíteniük, illetve a különbözô helyeken elrejtett ajándékokat
megtalálniuk. A fejlámpákkal is felszerelt csapat vidám, ugyanak-
kor embert próbáló néhány órát töltött az erdôben. A Mikulás a tú-
rát követô két napban sem hagyta cserben a gyerekeket: idén is va-
lamennyi osztályt végigjárta, degeszre tömött puttonyával.

December 8-án 18 órai kezdettel tartotta meg az ismert népze-
nész, népzeneszakértô, Halmos Béla (a Kalamajka együttes prí-
mása, a Táncház Archívum vezetôje) vetítéses elôadását a közel-
múltban elhunyt híres mezôségi prímásról, Maneszes „Kántor”
Mártonról. A vetítést rövid zenei és néptáncbemutató követte.

December 9-én a 4. a. osztály betlehemes színdarabját tekinthet-
ték meg az érdeklôdôk a Nyugdíjas Klubban. Az ismétlésre 12-én
délután került sor, a Pajta oldalában felépített Falu Betleheme át-
adásakor. Ez alkalomból Gábor atya szólt az egybegyûltekhez az
advent és a betlehemi történet jelentôségérôl. Az alkotás Simonfi
Katalin és Igaz Imre keze munkáját dicséri. A kezdeményezés re-
mélhetôleg újabb értékes színfoltja lesz településünknek. 

December 11-én iskolánk újabb sikert könyvelhetett el: a Terüle-
ti Diákolimpián szoros küzdelemben második helyezést ért el, ez-
zel maga mögé utasított számos, jobb készülési lehetôsséggel és
felszereléssel (például tornateremmel) rendelkezô iskolai csapa-
tot. A 13 fôs "telki válogatott" nagyszerû teljesítményt nyújtott.
Nekik is és felkészítô tanáraiknak (Sarlós Erzsébet és Nagy Gá-
bor) is további eredményes munkát kívánunk!
A 2006. év utolsó napjai is izgalmasnak ígérkeznek: 15-én, pénte-
ken délután rendezzük meg a fentebb már említett kistérségi angol
nyelvi témanapot, az angol nyelvterület karácsonyi szokásaival a
középpontban. Jelige: Santa Claus. 19-én, kedden délután kirako-
dóvásár lesz az iskola aulájában a gyerekek által gyártott ünnepi
portékákból, az utolsó tanítási napon (csütörtök) pedig egy kicsit
a tanítási órákra is igyekszünk majd becsempészni a karácsonyi
hangulatot.

A Telki Általános Iskola vezetôsége ezúton kíván mindenkinek
békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendôt!

Igaz Levente

Novemberbôl decemberbe
Ez történt az iskolában
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A KOKUKK Egyesület tagjai arra gondoltak,
Karácsony elôtt felelevenítik a falu lakói számá-
ra, milyen célokkal alakult meg ez a civil szerve-
zet, hiszen lassan négy év telt el azóta, hogy az
egyesület létrejött. Sok új polgár költözött azóta
településünkre, de a régebbi telkiek sem biztos,
hogy ismerik eredeti szándékainkat, törekvésein-
ket.

Lássuk tehát, mi fán is terem az a KOKUKK?

Romantikus kezdetek:

2002 telének egyik fogvacogtató estéjén két anya
baktatott hazafelé az óvodai szülôi értekezletrôl.
Beszélgetésbe elegyedtek, és mindkettejük meg-
lepetésére az derült ki, hogy egyikük is, másikuk
is egyesület létrehozását tervezi Telkiben. Egyi-
kük kulturális, másikuk környezetvédô egyesü-
letrôl ábrándozott. Rövid tanácskozás után arra
jutottak, egy ekkora falunak elég egy egyesület
is, a két cél jól kiegészíti egymást…

A tettek mezeje:

2003. március 25-én megalakult a Kodolányi Já-
nos Kulturális és Környezetvédô Közhasznú
Egyesület - röviden KOKUKK - tíz alapító tag-
gal és az önkormányzat támogatásával. Az egye-
sület célkitûzései az alábbiak voltak (és most is
azok):

KULTURÁLIS CÉLKITÛZÉSEK:

- Irodalmi estek szervezése, lebonyolítása
- Ismeretterjesztés (irodalomtörténészek meg-

hívásával)
- Kiállítások rendezése (irodalmi, fotó, helytör-

téneti, stb.)
- Kodolányi János emlékszoba létrehozása Tel-

ki községben állandó kiállítással
- A Kodolányi család tagjainak megkeresése,

meghívása 
- Anyaggyûjtés a kiállítás számára (együttmû-

ködés a Petôfi Irodalmi Múzeummal, Szín-
háztörténeti Intézettel, stb.)

- Ismeretterjesztô kiadvány megjelentetése Ko-
dolányi Jánosról

- Az emlékszoba létrehozása elôtt idôszaki ki-
állítás rendezése

- Rendhagyó irodalomórák tartása a telki diá-
kok számára a kiállításban

- Javaslat: a Telki Általános Iskola névadójának
ajánljuk falunk szülöttét, Kodolányi Jánost

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK:

- A szelektív hulladékgyûjtés megszervezése a
településen, együttmûködve a Telki Önkor-
mányzattal

- Központi komposztáló létrehozása a települé-
sen

- Parlagfû-gyûjtô akciók megszervezése
- Veszélyes hulladékok összegyûjtése alkal-

manként

FALUSZÉPÍTÔ PROGRAMOK:

- Fásítás
- Virágosítás
- Játszóterek karbantartása

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG:

- A környezetvédelemhez kapcsolódóan tudat-
formálás, szokásrendszer kialakítása, környe-
zettudatos nevelés

- Iskolában, óvodában gyermekprogramok se-
gítése, játszóház szervezése

Mi valósult meg mindebbôl?

A KOKUKK nem dicsekvô, de örömmel gondol
arra, hogy
- az óvónénikkel és lelkes szülôkkel mályva-

cserjéket ültetett az óvoda kerítése mellé (Lát-
ták már virágozni? Ugye szép?)

- három „Parlagfûért dísznövényt” akciót meg-
rendezett

- nyár elején virággal ülteti be a Jung-ház kert-
jét és a körforgalamat

- tavasszal és ôsszel falutakarítást, faluszépítést
szervez minden évben

- sok-sok fát ültetett (Az önkormányzat támoga-
tásával és Hambuch Norbert szakmai, fizikai
és anyagi segítségével!)

- januárban visszagyûjti a karácsonyfákat
- hulladékból mûalkotásokat készített ovis és is-

kolás gyerekekkel
- vízvizsgálatot végzett a kisiskolásokkal
- virágmagot ajándékozott a telki iskolai osztá-

lyoknak
- néprajzi kiállítást rendezett be a Telki Általá-

nos Iskolában a Madarak és fák napján
- minden évben irodalmi pályázatot ír ki, mely-

nek ünnepélyes eredményhirdetését a Költé-
szet napja alkalmából rendezi meg

- két fotópályázatot is meghirdetett, melynek
eredményhirdetését a Telki Tavaszi Fesztivá-
lon a pályamunkákból rendezett kiállítással
egybekötve tartotta meg

- együttmûködik a Telki Kórussal
- rendezvényeire meghívja a Telki Nyugdíjasokat
- irodalmi teaházat rendezett Sulyok Bernadett

irodalomtörténész és Juhász Illés színmûvész
részvételével

- könyvbemutatót rendezett a Kodolányi élet-
mûvet megjelentetô Szent István Társulat és a
Püski Kiadó részvételével

- minden év március 13-án, Kodolányi János
születési évfordulóján megkoszorúzza az író
emléktábláját

- kapcsolatokat ápol az író családjával
- 2004. ôszén Kodolányi János életmô-kiállítást

rendezett, együttmôködve a Petôfi Irodalmi
Múzeummal és a Veszprémi Múzeummal  (A
kiállítás megnyitóján részt vett a Kodolányi
család, a Telki Kórus, az eseményrôl a napi
sajtó is beszámolt.)

- neves írókat és költôket hív meg a falu örömé-
re (Vendégünk volt Jókai Anna, Nagy Gáspár,
Kányádi Sándor, Karafiáth Orsolya.)

- „Esti beszélgetések” sorozatában irodalmi be-
szélgetéseket tart (Ezeken jelentôs irodalmi al-
kotások közös elemzése, értelmezése zajlik el-
sôsorban felnôttek számára.)

- arcfestést, rajzversenyt, játszóházat rendez a fa-
luprogramokon, elôadókat hív meg azokra.

- rendszeresen cikkeket publikál a Telki Napló-
ban

- pályázik lokális, regionális, országos pályáza-
tokon

Mit szeretne még a KOKUKK?

- Szeretné, ha többi célja is megvalósulna.
- Szeretné, ha lenne Telkiben egy közösségi

ház, ahol a civil szervezetek „lakhatnának”,
így ô is fészket rakhatna benne… Talán egy
Kodolányi emlékszoba is elférne ott!

- Szeretné, ha mindazok, akik a fenti célokkal
egyetértenek, sôt van egy kicsi idejük, ked-
vük, energiájuk, azok csatlakoznának hozzá,
és belépnének az egyesületbe!

- Szeretné, ha rendezvényeire, faluszépítô, faül-
tetô programjaira minél többen eljönnének!

- Szeretné, ha az emberek elolvasnák a plakáto-
kat, a Telki Naplót vagy a Telki Fórumot, ahol
eseményeirôl értesíti a falut!

Hogyan lehet belépni az egyesületbe?  (Ez itt
a toborzás helye…)
Ha valaki tagja kíván lenni az egyesületnek, vá-
laszthat, hogy rendes vagy pártoló tag szeretne
lenni. A pártoló tagok nem vesznek olyan inten-
zíven részt a szervezésben, erejükhöz mérten
kapcsolódnak be az egyesület munkájába. A ren-
des tagok tagdíjat fizetnek, és aktívabban vannak
jelen a feladatok tervezésében, szervezésében,
lebonyolításában.
Ha bárki kedvet érez a „KOKUKK-sághoz”, ke-
resse fel egyesületünket az alábbi telefonszámo-
kon, e-mail-címeken:

KOKUKK központi e-mail címe:
kokukk@freemail.hu (hamarosan kokukk@tel-
ki.hu is)
- Keserûné Molnár Krisztina :

06 30 487 8677, rkmolnar@mail.tvnet.hu
- Bellon Erika: 

06 20 321 9707, bellone@t-online.hu
- Németh Krisztina: 

26-372-095, nemkri@freemail.hu 
- Hámos Áron:

06 30 619 5384, a.hamos@t-online.hu 

Hogyan lehet még támogatni az egyesületet?
Adományokkal, a jövedelemadó 1%-val, a prog-
ramokon való részvétellel.

Jelvényünk:
Az egyesület jelképe a KOKUKK-madár, ami
nem tévesztendô össze a kakukk-madárral.
Utóbbi kifejezetten káros, elôbbi igyekszik hasz-
nos lenni. A jelvényünkön szereplô könyvön ül-
dögélô madár szándékaink szerint ezt igyekszik
kifejezni, vagyis azt, hogy a kultúráért és kör-
nyezetünkért végzett bárminemû tevékenység
nem hiábavaló.
Üdvözlettel: 

KOKUKK Egyesület, 
Molnár Krisztina Rita

AMIT A KOKUKK EGYESÜLETRÔL TUDNI KELL…
Ismeretterjesztô írás telki polgárok számára
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A Falu Betleheme

2006. december 12-én délután 5 órakor a település részére
hivatalosan is átadásra került a Falu Betleheme.

A Falu Betleheme a Pajta oldalában lett felállítva, amely egészen
Karácsonyig megtekinthetô, reményeink szerint mindenki
örömére. Az átadáson Gábor atya szólt a jelenlévôkhöz, a Telki
Általános Iskola 4.A osztálya pedig betlehemes színdarabot adott
elô.
Az alkotás Simonfi Katalin és Igaz Imre keze munkáját dicséri.

forrás: telkiforum.hu

Karácsonyfák  újrahasznosítása  
Tisztelt Telki Lakosok!

A megmaradt karácsonyfák TÉRÍTÉS NÉLKÜL, szabadon, legálisan elhelyezhetôek JANUÁR 22-ig az alábbi,
SZALAGGAL lehatárolt területeken:
– Üdülô területen:a körforgalom Tulipán utcai oldalán (volt szelektívgyûjtôk)
– Öreghegyen: Ôszapó utca végén levô körforgalom
– Ófaluban: Rákóczi utcai játszótér vége a Tölgyfa utcánál
– Újfaluban: a Pipacs utcai játszótér vége a Pipacs köznél
– 069-nél: a Szellô utca és a Napsugár utca sarka, azon az oldalon ahol nincs ház
– Iskolánál: az iskola és az óvoda közötti utca vége, a Fôút felé

Feltételek:
- TELJESEN lecsupaszított fenyôfa: se szaloncukor papírok ne legyenek rajta, se kidobásra szánt díszek! (csak az ágai

és a tûlevelek)
- gyökeres fenyôt NE hozzanak!
- csak a kijelölt helyre elhelyezett fenyôket szállítjuk el!

Karácsonyfák sorsa:
A visszagyôjtési akció utolsó napján: szakszerô aprítás. Nyesedék elszállítása. 
Majd komposztálás, végül természetbe visszajuttatás humusz részeként.

A szervezôk: Telki Önkormányzat, Mûszaki Osztály;  Hambuch Bt.; Kokukk Egyesület (program koordinátor) 

A Telki Tenisz Klub
januártól meleg

ételekkel,
frissensültekkel,
pizzákkal várja

vendégeit!

Telefon:
06-70-586-0970
06-26-372-714
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AA KOKUKK Egyesület az alábbi programokat kínálta,KOKUKK Egyesület az alábbi programokat kínálta,
nyújtotta Önöknek,  - illetve vett bennük részt, mintnyújtotta Önöknek,  - illetve vett bennük részt, mint
szervezô - , továbbá tett a közért, Önökért 2006-ban:szervezô - , továbbá tett a közért, Önökért 2006-ban:

/kronológiai sorrendben/

Karácsonyfák újrahasznosítása Január 29.
„Esti beszélgetések” Február 11.
Kodolányi János Szép Zsuzska címû 
regényének értelmezési lehetôségei
Koszorúzás a Kodolányi emléktáblánál Március 10.
Irodalmi Pályázat Március 30-ig
Falutakarítás - tavaszi Április 8.
„Esti beszélgetések” Április 8.
Petri György költészetének sajátosságai
Az irodalmi pályázat eredményhirdetése Április 21.
a bp-i Vörösmarty Gimnázium végzôs diákjainak 
József Attila elôadásával egybekötve
Virágosítás (Jung-ház, körforgalom) Május 6.
Kányádi Est, Facsiga Együttes közremûködésével Május 6.
Telki Fesztivál – KOKUKK stand Május 12.
„Esti beszélgetések” Június 24.
Szerb Antal Utas és holdvilág címû regényének értel-
mezése a Petôfi Irodalmi Múzeum regényhez kap-
csolódó idôszaki kiállításának megtekintésével egybekötve, 
a Múzeumok Éjszakájának beépített programjaként
Parlagfû akció Egész nyáron, szept. 2-ig
az egyesület dísznövényekkel jutalmazta a  parlagfû-
gyûjtôket
Agancsos Bringakupa Július 22.
hagyományteremtô jelleggel megrendezett 
kerékpáros verseny
Faluszépítés – Szeptember 16.
ôszi takarítás, Becco-játszótér festése
„Esti Beszélgetések” Szeptember 16.
Thomas Mann: Mario és a varázsló címû kis-
regényének értelmezése, aktualitása
Egészségnap, parlagfû akció lezárása Szeptember 2.
Új játszótér megnyitóján közremûködés arcfestéssel 
és rajzversennyel
Fásítás ôsszel November 4.
33 db fa elültetése, Muskátli utcai fák gallyazása
Karafiáth Orsolya kortárs költônô estje November 18.
Karácsonyi könyvvásár és csere-bere December 20.
Kézmûves foglalkozások havonta
Cikkek a Telki Naplóban havonta

Köszönjük azoknak, akik segítették munkánkat, és mindazoknak is, kik 
részt vettek a fentebb felsorolt, bármely rendezvényen!

Alapítványi BálAlapítványi Bál
Közhírré tétetik, hogy 

2007. január 20-án, 19 órai kezdettel
ismét megrendezzük Alapítványi Bálunkat.

Ebben az évben a bál fô szervezôje az Óvoda lesz.
Helyszíne az iskola.

Belépô-és támogatójegyeket az iskolában és az óvo-
dában lehet vásárolni, január 10-étôl. Ebben az év-
ben is lesz zene, tánc, tombola, mûsor és meglepetés.
Az Óvoda az udvari játékok felújítására, az Iskola
pedig a tornaterem építésére fordítja a befolyó össze-
get. Kérjük, hogy részvételével, támogatójegy vásár-
lásával segítse mindkét intézményt célja elérésében!

Jó szórakozást kíván mindenkinek  az
„Óvoda-Iskola Telkiben:

Út Európába Alapítvány” kuratóriuma és 
a szervezôk.

Tisztelt Érdeklôdôk!
A megújult a Telki Teniszklubban /Telki Kórház
fasor 5./ szeretettel várunk minden korosztályt szé-
leskörû szolgáltatásainkkal:
•TENISZ + OKTATÁS+COACH/partner/
Oktatók Barsi Árpád: Tel: 06-70/317-4192

Szônyi Gabriella: Tel: 06-30/999-2899 
Déry Gábor: Tel: 06-20/941-5301

•PING-PONG + OKTATÁS
Oktató: Pregitzer Antal: Tel: 06-70/508-6321
• AEROBIC
Edzô: Decker Anna: Tel 06-30/541-4108
•INTENZÍV FOGYÁST EREDMÉNYEZÔ TOR-
NA:
Kezdô és közepes állóképességû hölgyeknek
Edzô: Decker Anna     Szerda 1000-tól
•RITMIKUS GIMMNASZTIKA
Tanár: Fajtné Thuróczy Zsuzsanna: 06-30/747-4135
•PILATES
Oktató: Hollanday Andrea: 06-70/318-1066
•ÚJ: Jóga: /Hatha jóga/
Köveskuti Tünde Tel: 06-30/212-6952
• JAZZ BALETT
Tanár: Galambos Lilla: 06-20/377-5911
•ÚJ: SPORTMASSZÔR:
Nyúl István:  Tel:06-30/532-3848
•TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, HÁT és TALP-
MASZÁZS, REFLEXOLÓGIA
Erényiné Budai Éva: 06-20 /529-1686

06-23/342-058
•ÚJ: MAURI MASSZÁZS
KÍNAI AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS:
-Szarvas Ildikó  Tel: 06-70/531-4990   06-23/453-346
JANUÁRI KEZDÉSSEL: JANUÁRI KEZDÉSSEL: 
•SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÔ RITMUS-
ÉNEK ZENE /6 hónapostól - 4 éves korig/: TÜ-
CSÖK ZENE Tel: 06-30/999-4945
•ZENEOVI 4-7 éves korig
•SZAUNA, ÁLLÓSZOLÁRIUM, HIDRO-
MASSZÁZS, RELAXÁCIÓS terem
ÚJ: Az Általános Iskolával közösen szervezett
táncház, minden hónap utólsó szombat délutánján
ÚJ: A Telki Ifjúsági Klubb elôadássorozatai, ill.
kézmûves foglalkozásai

– Valamennyi termünk kibérelhetô:
– Rendezvények (születésnapi összejövetelek, ta-

nácskozások, bemutatók)
– GYERMEKZSÚROK teljeskörû lebonyolítá-

sát vállaljuk:
– EU bajnok bûvész, bohóc, élôzene és minden,

ami emlékezetessé tehet egy ilyen napot.

Rendelkezésükre áll büfénk, projektorral felszerelt
klubhelység, biliárd, csócsó
Színvonalas környezetben
Részletesebb tájékoztatást nyújtunk, továbbá vár-
juk észrevételeiket,  jelentkezésüket bármely szol-
gáltatásunkra a  

06-70/586-0970
06-26/372-714

Telefonszámon Martus Monikánál
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KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs 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

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

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!

DDeecceemmbbeerrii
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Solymosi Levente és Kozma Gabriella
gyermeke: Solymosi Örs
Catalinac Stephen és Pein Mariann
gyermeke: Catalinac Dávid
Fodor András és Fodor Dorottya
gyermeke: Fodor Levente

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás

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

Kép-
kidolgozás

JJááttéékk,, aajjáánnddéékk,, ppaappíírr,, íírróósszzeerr,,
ddiiggiittáálliiss ffoottóósszzoollggáállttaattááss,, ttiinnttaassuuggaarraass ffoottóóppaappíírrookk

HHiiáánnyyzzóó áárruu mmeeggrreennddeellhheettôô!!

Hótaposó, csizma, bakancs, esôkabát,
elérhetô áron!

Ne utazzon a városba, elôször nézzen
be hozzánk!

SIESTA, ASSO és ROMIKA német
minôségi bôrcipôk, 

18-35 méretig. 

Nyitva tartás:    
hétfô-péntek: 9-13 óráig, 14-18 óráig

szombat: 9-13 óráig

Várunk minden kedves vásárlót!
Telki, Akácos köz 3.

A Muskátli üzletházsor mögött.

gyerek cipô Telkiben

Várjuk kedves vásárlóinkat!

                                                          



Mindenkit szeretettel várunk a
Falukarácsony keretében

telki és budajenôi székelyek elôadásában
megrendezésre kerülô hagyományôrzô

SZÉKELSZÉKELYY
BETLEHEMESBETLEHEMES

játékra, december 24-én, 15-tól a
Pajtában.

TELKI napló12 2006. december

EEEE mmmm íííí llll iiii aaaa   ssss zzzz éééé pppp ssss éééé gggg ssss zzzz aaaa llll oooo nnnn
2071. Páty2071. Páty, Somogyi B. u. 3. (a posta mellett), Somogyi B. u. 3. (a posta mellett)

TTel.: 23/555-088, 70/578-9646el.: 23/555-088, 70/578-9646

December havi ajánlataink:

KKoozzmmeettiikkaa
Payot arckezeléseink mellé ajandék szempilla festés.
Arckezeléseink: Hidratáló kezelés, Sensitive kezelés,
Revitalizáló kezelés, Feszesítô, ránctalanító kezelés,

Exclusive kezelés 1., Exclusive kezelés 2.

PPeeddiikkûûrr,, MMaanniikkûûrr,, MMûûkköörröömmééppííttééss
IBD zselé mûkörömépítés/töltés mellé ajándék lakkozás.

OPI, Sparitual lakk minôség.

 FFooddrráásszzaatt
L’Oreal, Wella, Carin hajfestés/melír mellé ajándék

szemöldök szedés.

Nyitva tartás: hétfô-péntek  9.00-20.00
szombat  9.00-15.00

Ünnepi nyitva tartás: December 23.-án szombaton 9.00-igény szerint
December 24.-én zárva
December 25-26.-án zárva
December 31.-én vasárnap igény szerint
(alkalmi smink, kontyok, berakás, szárítás, lakkozás) 
Január 1-2.-án zárva

ÜZLETÜNKBEN DECEMBERÜZLETÜNKBEN DECEMBERTÔLTÔL
BANKKÁRBANKKÁRTYÁVTYÁVALAL IS FIZETHET!IS FIZETHET!

A meglévôt áthozhatja!

Érdeklôdjön a következô számokon:

20-9754-996

26-372-264

Illés Lászlóné Marietta

Mindent megoldok, ami biztosítás,
vagy hitel!

Fizessen kevesebbet!
Kösse meg nálunk kötelezô

biztosítását!

A MI GIMNÁZIUMUNK!
Ha már most látod, hogy nem úgy alakulnak a jegyeid, ahogy sze-
retnéd, ne várd meg a bukást! Gyere, és bátran válts gimnáziumot,
nem fogsz csalódni!
Tökön, nálunk, a Kútvölgye Gimnázium nappali tagozatán csalá-
dias hangulatban, kis létszámú osztályokban tanulunk. Tanáraink
nagyon jól tanítanak és a jó tulajdonságainkat felismerve, kihoz-
zák belôlünk a maximumot.
Mi, 11.-esek és 12.-esek várunk az osztályunkba. Meglátod, jó
hangulatban és stresszmentesen, jobban fogsz teljesíteni! 
Budakeszirôl, Telkibôl, a II. kerületbôl, Pátyról, Zsámbékról já-
runk ide, és nem bántuk meg!
Telkibôl 10 perc alatt a gimiben vagy, és nincs többé reggeli tu-
multus a város felé!  

Kedves Nyolcadikosok! 
Szeptembertôl ismét indul kilencedik osztály, már most

lehet jelentkezni, várunk Titeket.

Jelentkezz, és gyere:
Bilcsik Judit igazgató helyettesnél, tel: 06 30 341 3214, vagy

ha ôt nem éred el, akkor a 06 30 395 6390 telefonszámon 
Igazgatónônknél, Horváth Adriennél.

Téged is várunk Tökön a Kútvölgye Gimnáziumban!

            


