
Új év, régi lendület
(Eseménydús hónapok az iskolában)

Weöres Sándor:
A medve töprengése

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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Jön a tavasz, megy a tél,
Barna medve üldögél,
kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom, óriás!

Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok;
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.

Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
Lesz-e málna, odú-méz?
Ez a kérdés, de nehéz.

Részletek a 3. oldalon

Egészségügyi ellátást érintô
változások

„A személyi jelenlétet egyetlen
technikai eszköz sem képes pótolni”

(Interjú dr. Rátky Józseffel, a polgárôrség vezetôjével)

Részletek a 9. oldalon

Eseménynaptár 2007.
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 108 Telki és
Budajenôi rendezvény közül válogathatnak 2007-ben.

Bôvebben a 4. oldalon

6-7. oldal

Faludisznaja – Batyus Bál
Bôvebben a 8. oldalon
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Telki Község Önkormányzat Képviselô-
testülete az alábbi rendeleteket hozta:
(A beszámolók nem terjednek ki minden
napirendi pontra, a legfontosabb köz-
lendôket tartalmazzák. További informá-
ciók megtalálhatóak a község honlapján a
www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni le-
het a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfog-
adási idôben.)

2006. december 14.
Az ülésen a legfontosabb kérdés a helyi
adók megállapítása volt.
Építményadó:
Az adó mértéke az önkormányzat illeté-
kességi területén: 
a) Lakás céljára szolgáló építmények ese-
tében egységesen 435 Ft/m2/év.
b) Nem lakás céljára szolgáló építmények
– kivéve az üdülôt – esetében 410
Ft/m2/év.
c) Üdülô esetén 900 Ft/m2/év.
Telekadó:
Az adó évi mértéke a telek, vagy telek-
rész m2-ben számított területe után 120
Ft/m2/év.
Helyi iparûzési adó:
(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési te-
vékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 1,6%-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési
tevékenység esetén:
a) építôipari tevékenység, illetôleg termé-
szeti erôforrás feltárása vagy kutatása
esetén, feltéve, hogy a folyamatosan vagy
megszakításokkal végzett tevékenység
idôtartama adóéven belül a 30 napot meg-
haladja, de nem éri el a 180 napot, az adó
mértéke naptári naponként 5.000 Ft;
b) a helyi adókról szóló többször módosí-
tott 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekez-
dés c) pontjában meghatározott tevékeny-
ség végzése után az adó mértéke naptári
naponként 5000 Ft.
A mentességeket, kedvezményeket a ren-
deletek tartalmazzák. Az adórendeletek
hátterérôl pedig az újságban, külön
befûzött mellékletben talál tájékoztatást.
Szó volt a hulladékszállítás kapcsán arról,
hogy az elôzô években a Polgármesteri
Hivatal szerzôdött a szolgáltatóval, és a
település részben finanszírozta a lakosság
számára a szolgáltatást. Ez a gyakorlat
idén megszûnik, és 2007. január 1-tôl a
lakosság személyenként szerzôdik a szol-
gáltatóval, és a tényleges árat fizeti a szol-
gáltatásért. A szolgáltató 6,2 % áremelést
érvényesített, a nagy áremelés azonban az
önkormányzati támogatás megszûnésébôl
adódik.

Arról is határoztak, hogy a biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
kezelés díja közületi és lakossági fo-
gyasztóknál: 436 Ft/m3 + Áfa.
A testület nem járult hozzá, hogy Telki
külterületi részen a Vodafone bázisállo-
mást létesíthessen.
A képviselôk elfogadták azokat a javasla-
tokat is, miszerint Telkiben az Újtelep el-
nevezés az Újfalu, az Üdülôtelep elneve-
zés pedig a Hosszúhát nevet veszi fel.
Jóváhagyták továbbá az OTP Bank Nyrt.-
tôl a Tornaterem és iskolabôvítés beruhá-
zásához kétszázmillió forint hitel felvéte-
lét, ugyanakkor kötelezettséget vállaltak
arra, hogy a futamidô alatt a költségvetés-
be betervezik a törlesztéseket.

2007. január 23.
Hosszas vita alakult ki az ülésen az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjairól, különös tekintettel a - töb-
bek között a Telki SE-t érintô - terembér-
leti díjakra. Végül a képviselôk úgy hatá-
roztak, hogy minden társadalmi szerve-
zettel külön megállapodásban rögzítik a
támogatás mértékét.
Döntés született arról, hogy a tornaterem
építésére és az iskola bôvítésére nyílt köz-
beszerzési eljárást hirdetnek meg, lefoly-
tatásával pedig az OKFON ZRt. bízzák
meg. Emellett az önkormányzat az ezzel
kapcsolatos ajánlati dokumentációt véle-
ményezô, valamint a beérkezô pályázato-
kat értékelô Bíráló Bizottságot állít fel,
melynek tagjaiként Király Gábor külsô
bizottsági tagot, dr. Réthy Imre képvi-
selôt, és Kerekes Anita OKFON ZRt.
közbeszerzési tanácsadót választja meg.
Szó volt a településszerkezeti terv felül-
vizsgálatáról. Az ezzel foglalkozó Buda-
pest Fôváros Városépítési Tervezô Kft.
jelenlévô képviselôje elmondta, hogy
fontosnak tartják a lakosság bevonását,
mivel a térbeli tervezésnél társadalmi fo-
lyamatokba avatkoznak be.
Napirendi pontként a képviselôk egyhan-
gúlag elfogadták azt a rendeletet, amely a
2007. évi köztisztviselôi teljesítménykö-
vetelmények alapját képezô célok megha-
tározását tartalmazza. Az ülésen határoz-
tak arról is, támogatják, hogy Telki, Bu-
dajenô és Páty települések közösen írják
ki a „Lágyabb Víz” projektre vonatkozó
pályázatot.
A testület megszavazta azt is, hogy az ön-
kormányzat könyvvizsgálati tevékenysé-
gének elvégzésére az NC&C Kft-t (kép-
viselôje Czibulka Ákos) bízza meg.
Azt az elôterjesztést viszont a jelenlévô
képviselôk szinte egyhangúlag elutasítot-

ták, hogy a Budántúli Waldorf Pedagógi-
ai Alapítvány fenntartásában mûködô
Telki Waldorf Óvoda 2006/2007 tanévre
minden telki gyermek után havi  5000
Ft/fô összeget kapjon.
Ezután Danóczy Balázs tájékoztatta az
egybegyûlteket arról, hogy az önkor-
mányzati választásokat követôen 6 hónap
áll az önkormányzatok rendelkezésére,
hogy megváltoztassák, kezdeményezzék
kistérségi besorolásukat. A budaörsi pol-
gármester megkereste a Zsámbéki-me-
dence településeit a kistérségükhöz való
csatlakozás ajánlatával. A megbeszélésen
a medence települései szinte egyhangúan
azon az állásponton voltak, hogy csatla-
koznának a Budaörsi Kistérséghez. Alter-
natív megoldásként felvetôdött egy önál-
ló Zsámbéki Kistérség létrehozása is, ek-
kor viszont a következô év a munkaszer-
vezet létrehozásával telne el, ahelyett
hogy konkrét pályázatokra koncentrál-
nánk. Végleges döntésre márciusban ke-
rül sor.

2007. február 15.
Az ülés tucatnyi érdeklôdô aktív részvé-
telével zajlott.
A legfontosabb témának a 2007-es költ-
ségvetés fôbb számainak jóváhagyása
ígérkezett. Megállapítást nyert, hogy
mindössze némi átcsoportosításra van
szükség az amúgy nem túl nagy mozgás-
teret biztosító büdzsében. Konkrét ügy-
ként az óvodai logopédus és pszichológus
státuszának kérdése merült fel – elôbbi
szerzôdését megújítják, míg utóbbi fog-
lalkoztatottságának idôtartamát nyolc
órásról négyórásra csökkentik. A képvi-
selôk hozzátették azt is, hogy a Pátyon
môködô Máltai-házban gyermekek részé-
re biztosított az állandó pszichológusi
szolgáltatás. Egy lakossági hozzászólásra
reagálva megegyezés született arról is,
hogy a beruházási célok között fontossá-
gi sorrendet kell megállapítani az elkövet-
kezendô hetekben.
Napirendi pontként felmerült az iskola és
a fôút között elhelyezkedô parkban idén
épülô új, mûfüves futballpálya létesítése,
amelyre az önrész, a társadalmi munka és
a felajánlások mellett az MLSZ (Magyar
Labdarúgó Szövetség) pályázatán nyert
hárommillió négyszázezer forint jelenti a
fedezetet.
A testület elfogadta, hogy a falu közterü-
leteinek fenntartására szigorú feltételek-
hez kötött pályázatot ír ki, amelynek
ügyeivel a Területfejlesztési, Településü-
zemeltetési, Közbiztonsági és környezet-
védelmi Bizottságot bízza meg. A képvi-
selôk megállapodtak továbbá az Orgona
utcában öt telek tulajdonjogának térítés-

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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mentes átvételérôl, amely elengedhetet-
len a környék rendezésének lebonyolítá-
sában.
A február 17-i hagyományos Faludiszna-
ja rendezvény költségeire a képviselôk
egy tartózkodás mellett háromszázezer
forintot szavaztak meg. Kiemelték, hogy
a háztartásokba eljuttatott szórólapok
helyszíni felmutatásának célja a Telki-
hez nem kötôdôk nagy mértékû fogyasz-
tásának kiszûrése.

Az ülésen elhangzott, hogy bár Telki a
„Pilis-Buda-Zsámbék” Többcélú Kistér-
ségi Társulás tagja, azonban -a Zsámbé-
ki-medence többi településével együtt-
földrajzilag és közlekedésileg is
könnyen elhatárolható a Pilisi térségtôl.
A környezô falvak és városok polgár-
mesterei nemrég egy találkozón vettek
részt, melynek során újfent megvitatták
az esetleges státuszváltást, azonban az
erre vonatkozó hatályos törvények alap-

ján erre minden ciklusban csak egyszer,
az önkormányzati választásokat követô
fél évben, tehát április 1-ig van le-
hetôség. Egyebek mellett megbeszélést
folytattak arról, hogy az intézményi és
pályázati lehetôségek a Budaörs Kistér-
ségben jóval kedvezôbbnek tûnnek és
ennek feltérképezése érdekében további
tárgyalásokat sürgettek.

szb

Bevezetésre került a vizitdíj. 
Mértéke: „orvos – beteg találkozó” 300 Ft/alkalom, mely-
rôl nyugtát kapunk.

Alapesetek:
– Háziorvos felkeresésekor minden egyes alkalommal

vizitdíjat kell fizetnünk.
– Amennyiben a háziorvos beutalót ad szakrendelésre,

a kijelölt szakrendelôben szintén (további) vizitdíjat
kell fizetnünk. Ha a szakrendelôben több orvost kell
felkeresnünk ugyanazon a napon, az egy „orvos – be-
teg találkozónak” számít, azaz egy vizitdíj befizetése
szükséges.

– A kórházi ellátásért szintén 300 Ft-ot kell fizetni na-
ponta. A huszonegyedik naptól - egy éven belül - díj-
mentes!

Eltérô esetek:
– Amennyiben nem a területileg kijelölt szakrendelésbe

kérjük a beutalót, a „területen kívüli” szakrendelôben
kétszeres vizitdíjat, azaz 600 Ft-ot kell fizetni.

– Ügyeleti orvosi rendelô felkeresésekor, ha az nem
igényel sürgôsségi ellátást 1000 Ft a vizitdíj.

Mentességet kapnak a vizitdíj fizetése alól:
– 18 év alatti kiskorúak (gyermekorvosnál nincs vizit-

díj!),
– akik terhességi, szülészeti ellátásban részesülnek,
– sürgôsségi ellátásra szorulók, (baleset, eszméletvesz-

tés stb.) - ilyen esetben a mentô hívásakor egyidejô-
leg a háziorvost, vagy az ügyeletet értesíteni kell a
mentô hívásáról!

– Meghatározott krónikus betegségben szenvedôk, ki-
véve, ha nem a krónikus betegségükkel kapcsolatban
keresnek fel orvosi ellátást, ebben az esetben nem vo-
natkozik rájuk a mentesség!

– Akik kötelezôen elrendelt népegészségügyi ellátáso-
kon, szûrôvizsgálatokon vesznek részt.

– Az évenkénti húsz háziorvosi, illetve további húsz
szakorvosi vizitdíjat követô befizetések az önkor-
mányzattól visszaigényelhetôk.

További, részletes információk az orvosi rendelôben ki-
függesztett tájékoztatón találhatóak.

szg 

A Telki Templomért Alapítvány elsôdleges célja
községünk legjelentôsebb, több mint 200 éves mûemlék
épületének, a település szimbólumának restaurálása és
állagának megóvása. A Szent István király tiszteletére
felszentelt templom külsô felújítását követôen a jövôben
sor kerül a falak menti vízelvezetés kialakítására, vala-
mint a belsô tér értékes copf stílusú berendezésének és
kifestésének fokozatos megújításá-
ra. Az Alapítvány kéri ehhez vala-
mennyi telki patrióta segítségét sze-
mélyi jövedelemadója 1%-nak fe-
lajánlásával. Eddigi önzetlen támo-
gatásukat ezúton is köszönjük.

Enyedi Pál, kuratóriumi alelnök

Adószám: 18697878-1-13

EGÉSZSÉGÜGY
2007. február 15-én életbe lépô 

egészségügyi ellátást érintô változások
(A teljesség igénye nélkül)

A fôszerkesztô levele
Újságot szerkeszteni szép, ámde nehéz feladat. Tudni, érezni
kell, mit olvasna szívesen, aki a lapot kezébe veszi. Egy helyi
újságnak különleges, kitüntetett szerepe van. Közösségformáló
erô lehet, viszont csak akkor válhat azzá, ha olvasói maguké-
nak, sajátjuknak tekintik. 
Kinevezésemkor ilyen és ehhez hasonló gondolatok merültek
fel bennem, amikor a lap célkitûzését próbáltam magamban
megfogalmazni. Egyetemistaként és kezdô újságíróként ért a
megtiszteltetés, hogy idén februárban hozzáláthattam a Telki
Napló szerkesztéséhez. Fontosnak tartom, hogy az újság betölt-
se neki szánt szerepét, azaz rólunk, nekünk szóljon. A jól bevált
felépítés megtartása mellett igyekszem folyamatosan új ötletek-
kel gazdagítani, színesíteni a tartalmat. Elsô lépésként az ön-
kormányzati ülésekrôl készült tudósítás formája változott, bí-
zom benne, hogy az új, olvasmányosabb jelleg mindenki tetszé-
sét elnyeri majd. 
Az országos politikát, egyéni sérelmeket továbbra is mellôzni
kívánom, viszont a jövôben még nagyobb hangsúlyt fektetek az
iskolához, fiatalokhoz, és jótékonysági, közösségi célokhoz kö-
tôdô írásokra.
Szeretném, ha mindenki úgy érezné, hozzájárulhat a Telki Nap-
ló tartalmának alakításához, hiszen akkor lehet igazán közössé-
günk büszkesége, ha támaszkodhat az itt élôk tehetségére, ta-
pasztalatára, és értékelvûen szól közérdekû hírekrôl, rendezvé-
nyekrôl, eseményekrôl, felhívásokról, és az ezekkel kapcsola-
tos véleményekrôl - mindennapi életünkrôl.

Szilágyi Balázs
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Telkiben emelkedett a
bûncselekmények száma az utóbbi esz-
tendôkben. Ezt a tendenciát szeretné meg-
állítani az 1999 óta mûködô Telki Pol-
gárôrség Egyesület, amely a hivatalos
bûnüldözô szervek munkáját segíti a me-
gelôzésben. A problémákról, aktualitások-
ról a civil szervezet vezetôje, dr. Rátky Jó-
zsef beszélt lapunknak. 
Telki Napló: Mennyire védett községünk a
lopásokkal és betörésekkel szemben?
dr. Rátky József: Sajnos napjainkban még
vidéken is illúzió a biztonság. Kôhajítás-
nyira van a fôváros, emellett a környezô te-
lepülések anyagi színvonala, és egyéb té-
nyezôk is nagy szerepet játszanak a bûnö-
zési ráta folyamatos növekedésében. Rá-
adásul a közelmúltban Budapesten történt
események is elszívó hatást gyakoroltak a
rendôri jelenlétre. Ennek ellenére „budake-
szi rendôreink” erejükhöz mérten, sôt néha
azt meghaladva igyekeznek ellátni felada-
tukat településünkön. A Polgárôrség tagjai
éjszakánként saját jármûveiken járôröznek
a község utcáin, mindannyiunk biztonságá-
nak érdekében.
T.N.: Mit tehetünk mi, lakosok a nagyobb
biztonság érdekében?
R.J.: Fontos odafigyelnünk mind a saját,
mind a távollevô szomszédaink ingatlanjá-

ra. Ha elutazunk, kérjük meg valakit, hogy
addig is tartsa szemmel házunkat. Tulaj-
donképpen ezek alapvetô emberi normák,
amelyeket az úgynevezett TeSZEM (Telki
Szomszédok Egymásért Mozgalom) moz-
galom is igyekszik strukturálni. Nagyon
fontos lenne az is, hogy a Polgárôrség mi-
nél több lakosra támaszkodhasson, növe-
kedjen tagjaink száma, ezzel egyenes
arányban pedig a hatékonyságunk.
T.N.: Hány polgárôr dolgozik jelenleg az
Egyesületben?
R.J.: Nagyjából huszonnyolc - huszonki-
lenc regisztrált tagunk van, amelybôl tize-
nöten alkotják az állandó „kemény magot”.
Meglehetôsen nagy a fluktuáció, a lemor-
zsolódás, ezért állandóan változik a lét-
szám.
T.N.: Mekkora területet képesek bejárni éj-
szakánként?
R.J.: A falu növekedésével egyre csökken-
nek a lehetôségeink. Régen például a Le-
gelôdomb tetejérôl szinte az egész falut be
lehetett látni, ma már ez nem megy. Pol-
gárôreink párosával dolgoznak, éjjelente
többször is körbejárják a települést, azon-
ban sajnos lényegesen kevesebben va-
gyunk a szükségesnél.
T.N.: Mekkora lenne az ideális létszám?
R.J.: Nagyjából a mostani (aktív) tagállo-

mány kétszeresére lenne szükség ahhoz,
hogy teljes hatékonysággal tudjunk
mûködni. Ez valószínûleg drasztikus csök-
kenést eredményezne a bûncselekmények
számában, hiszen a rendszeres éjszakai je-
lenlét, illetve a hamarosan hivatalba lépô
körzeti megbízott rendôrrel való együtt-
mûködés elrettentô erôként hatna a potenci-
ális elkövetôkre.
T.N.: Mit üzenne Telki polgárainak?
R.J.: Azok a lakótársak, akiket foglalkoztat
saját, valamint környezetük biztonsága -
ezek szorosan összefüggenek -, rá tudnak
szánni havonta egy éjszakát a járôrözésre,
és néhány órát az eligazító megbeszélésre,
nagyon kérem, jelentkezzenek nálunk! Ez
nem megerôltetô dolog, könnyen beleil-
leszthetô az emberek életébe, viszont na-
gyon fontos eszköze biztonságunk meg-
ôrzésének, hiszen tudjuk, hogy a személyi
jelenlétet egyetlen technikai eszköz sem
képes pótolni!
A Telki Polgárôrség elérhetôségei: 
2089 Telki, Petôfi Sándor utca 1., 
Telefon: (+36) 30-922-2251, 
E-mail: polgarorseg@telki.hu
Egyéb információk a www.polgarorseg.tel-
ki.hu honlapon is megtalálhatóak.

Szilágyi Balázs

„A személyi jelenlétet egyetlen technikai 
eszköz sem képes pótolni”

A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédô Köz-
hasznú (KOKUKK) Egyesület 2003. tavasza óta mûködik
Telkiben. Céljairól, eddigi eredményeirôl, mûködésérôl rész-
letesebben olvashat a Telki Napló decemberi számában. Kér-
jük, hogy amennyiben támogatja célkitûzéseinket, személyi
jövedelemadója 1%-ával is segítse azok megvalósulását!

Adószámunk: 64500010 - 13400091 
Köszönettel: a KOKUKK Egyesület

Ünnepi megemlékezés Telkiben
Sok szeretettel várjuk telki ünneplô lakosságát az 1848-
as forradalom és szabadságharc megemlékezésére,
2007. március 14-én, szerdán este 18 órára a Pajtához,
ahonnan a hagyományok szerint fáklyákkal és énekszó-
val vonulunk az iskolához, hogy meghallgassuk az ün-
nepi mûsort!
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Az 1992 óta mûködô Alapítványunk az
Önök megtisztelô támogatásának köszön-
hetôen évrôl évre jelentôsebb anyagi segít-
séget tudott nyújtani a helyi óvodának és az
iskolának. 
Az 1%-ból kapott támogatás az utóbbi
idôszakban az évi 2 millió forintot is megha-
ladta.
Így valósulhatott meg az elmúlt idôszakban
többek között óvodai és iskolai udvari ját-
szóterek kialakítása, felújítása, egy-egy te-
rem komplett felszerelése, az iskolai számí-
tógépek nagy részének, az iskolai hangosító
berendezések, projektor, nyomtatók, torna-
szerek és játékok beszerzése valamint óvo-
dai és iskolai programok támogatása (erdei
iskolák, vízitúrák… ). 
Mindezek nagymértékben hozzájárultak az
oktató- nevelômunka színvonalának javítá-
sához, ahhoz hogy gyerekeink fejlôdéséhez
helyben biztosítsuk a lehetô legjobb intéz-
ményi hátteret. Az oktatási terület támogatá-
sa a jövôben is ugyanolyan hangsúlyos ma-
rad, azonban mellette az Alapítvány bôvíte-
né a korábbi nagyon sikeres mûködését.
Az idei évtôl az Alapítvány tevékenységét
két szempontból szeretnénk kiszélesíteni.
Lehetôséget kívánunk biztosítani azoknak a
telki lakosoknak is, akiknek nincs közvetlen
kötôdésük a helyi iskolához, óvodához, vi-
szont szívesen támogatnák a helyi rendezvé-
nyeket (pl. Telki Fesztivál) vagy szívesen
adakoznának a falufejlesztésre, a közvetlen
környezetünk színvonalasabbá tételére (pl.
helyi emléktáblák, parkosítás…). Másrészt
a források tekintetében a pályázati lehetôsé-
geknek is nagy szerepet szánunk (Nemzeti
Civil Alap és Uniós pályázatok) amely-
eknek persze határt szab az Alapítvány mé-
rete, de a falu más civil egyesületeivel és az
önkormányzattal való együttmûködés ezt
kibôvítheti. Terveink szerint mindezek

újabb lendületet tudnának adni az Alapít-
vány mûködéséhez. 

A megújuló kuratórium 2007-es célkitôzései
között szerepel:
–  a korábbiaknak megfelelôen a helyi isko-
la és óvoda támogatása felszereléssel (az is-
kola esetében a készülô tornaterem berende-
zése, az óvoda esetében a játszótér folya-
matban lévô felújítása a legkiemelkedôb-
bek) és a rendezvények finanszírozásához
való hozzájárulással (az iskola esetén vízitú-
ra, az óvoda esetében az erdei óvoda és
mindkét intézményt érintôen a gyermek-  és
sportnapok a kiemeltek)
–  szintén a korábbi hagyományokat folytat-
va a helyi egyesületek rendezvényeinek tá-
mogatása
– a falusi rendezvények támogatása (pl. Tel-
ki Fesztivál)
– az Alapítvány felvállalja a forrásgyûjtést
és ellenôrzi a forrásfelhasználást a helyi fa-
lufejlesztési kezdeményezések megvalósítá-
sában (pl. kitelepítési emléktábla)
Továbbra is számítunk támogatásukra, kér-
jük a személyi jövedelemadó 1%-ára vonat-
kozó nyilatkozatukban Alapítványunkat je-
löljék meg kedvezményezettként!  Adomá-
nyaikat az 1%-os kampányon túl is nagyra
értékeljük. Kérjük, járuljanak hozzá Alapít-
ványunk további sikeres mûködéséhez!
Az 1%-os rendelkezô nyilatkozatokat napo-
kon belül eljuttatjuk Önökhöz, a kézbesítôk
segítségével, illetve az iskolások és óvodá-
sok szintén kapnak egy-egy példányt. A töb-
bi Önökön múlik, mi számítunk a segítsé-
gükre!
Óvoda – Iskola Telkiben: Út Európába Ala-
pítvány

Adószám: 19186247-1-13

Óvoda – Iskola Telkiben: 
Út Európába Alapítvány

EGÉSZSÉGNAP
2007. március 31-én, szombaton reggel

8 órától a telki Tenisz-klubban, és
környékén sportversenyeket (lövészet,

futás,tenisz), sport bemutatókat,
ingyenes szûrôvizsgálatokat,
állapotfelmérést, véradást,

termék bemutatókat,
az egészséges életmódhoz kapcsolódó

elôadásokat tartunk.
Minden telki lakost szeretettel vár a
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági

Bizottság
és a telki Tenisz-klub

Veterán autók 
Telkiben

2007. február 24-én Budapestrôl indultak
veteránautós túra keretében az 1976 elôtt
gyártott oldtimerek és tulajdonosaik,
majd Csobánka, Dobogókô, Piliscsaba és
Telki érintésével még aznap visszatértek
Budapestre.
Az átlagtartó, ügyességi túrán a gyö-
nyörûen karbantartott veteránautók 120
kilométert autóztak, melynek során 6
ügyességi szakaszon is összemérték tu-
dásukat a résztvevôk. Telkiben is volt
ilyen szakasz: a percenként egymás mö-
gött haladó autók feladata az volt, hogy
az öreghegyi Sármány utca két végén el-
helyezett állomás között elôre meghatá-
rozott idôre végighaladjanak és század-
másodperc pontosan, megállás nélkül tel-
jesítsék a kitûzött idôpontot.

forrás: Telkifórum

A KOKUKK egyesület szeretettel
meghív minden kedves érdeklôdôt 

2007. március 23-án 
délután 4 órakor a 

Telki Általános Iskolában
tartandó irodalmi délutánra, mely-
nek vendége

CSUKÁS ISTVÁN
A rendezvényen az iskola tanulói
Csukás István egy meséjét adják elô.
A délután folyamán Csukás István
dedikál, aki szeretne élni ezzel a le-
hetôséggel, ne felejtse otthon az író
mesekönyveit, versesköteteit!

Kokukk Egyesület

                        



Dátum Esemény, Leírás Helyszín,  Szervezô,  Felelôs
Március 9. Regejáró Mûvészeti Klub; Radványi, Balogh, Borzsák Trió Pro-Budajenô
Március 10. Kézmûvesek délelôttje; papírcsodák: origami, papírsárkány Tenisz-klub Tenisz-klub
Március 13. Kodolányi emléktábla megkoszorúzása; KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Március 14. este Ünnepi megemlékezés; fáklyás felvonulás, iskola Önkormányzat Móczár Gábor
Március 15. Ünnepi megemlékezés Pro-Budajenô Egyesület, ÖK
Március Faültetés - MI PARKUNK parkosítás KOKUKK - Telki SE
Március 16. Vita-est; Történészek beszélgetnek a fiatalok bevonásával. Téma: Magyarságtudat Tenisz-klub Tenisz-klub
Március 16. Ifjúsági filmklub Tenisz-klub SZEIB
Március 22. Szülôk iskolája SZEIB
Március 24. Tavaszi játszóház Óvoda Óvoda , Majer Györgyné
Március 24. Táncház; verbunkosok Tenisz-klub Tenisz-klub
Március 23. CSUKÁS ISTVÁN irodalmi délután KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Március 31. Egészséges életmód Tenisz-klub SZEIB, Halász Terézia
Március 31. Családok tavasza; Forralt bor, fôzôklub, kerékpárverseny, íjászverseny, futball Budajenô ÖK, civil szervezetek
Április Kakaókoncert - Komolyzene játékosan KOKUKK - Iskola - OKSB Keserûné M. Krisztina, Zimonyi Adrienne
Április 7. Kézmûvesek délelôttje; tojásfestés Tenisz-klub Tenisz-klub
Április 8. Locsolóbál Tenisz-klub
Április elsô fele Síroller tábor (1 hetes) Tenisz-klub
Április 13. irodalmi pályázat eredményhirdetés KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
Április 13. Ifjúsági filmklub Tenisz-klub SZEIB
Április 15. Területi sakkverseny Tenisz-klub Tenisz-klub
Április 14. Foci Iskola elôtti terület Telki SE
Április 14. Légpuskás lövészet Iskola mellett? Telki SE Síszakosztály
Április 19. Szülôk iskolája Tenisz-klub SZEIB
Április 21. Telki Kupa; asztalitenisz-verseny Tenisz-klub Telki SE
Április 21. Faluszépítés KOKUKK, Hambuch Norbert
Április 21. Táncház -elôadással Tenisz-klub Tenisz-klub
Április 28. Óvoda bál, Élôzene, tombola, Pántlika, Ringlein Budajenô Óvoda Szülôi Szervezete
Május Kirándulás SZEIB, Halász Terézia
Május 1. Majális; Baranta bemutató, focimeccs, íjászverseny, fôzôklub Budajenô KSE, ÖK
Május 5. Kézmûvesek délelôttje anyák napi ajándékkészítés Tenisz-klub Tenisz-klub
Május 5. Anyáknapi köszöntés; ajándékmûsor, sok telki gyerek közremûködésével Tenisz-klub Tenisz-klub
Május 11-12. TELKI FESZTIVÁL Ófalu;  Lôrinczy György, Bujáki László, Móczár Gábor
Május 12. MTB verseny 2-4-6 km-es távok Telki feletti hegyoldal Iskola + Novotny György
Május 12. Német nemzetiségiek kórustalálkozója Budajenô Német Nemzetiségi Önkormányzat
Május 17. Szülôk iskolája Tenisz-klub SZEIB
Május 18. Regejáró Mûvészeti Klub; Huzella Péter Pro-Budajenô
Május 19. "TEKO" Kupa; teniszverseny alsósoknak Tenisz-klub Telki SE
Május 19. Egyházközségi bál Telki Iskola aula Budajenô-Telki Rk. Egyházközség
Május 23. Kihívás Napja és Gyermeknap Falu szerte OKSB, SZEIB, Iskola
Május 25. Ifjúsági filmklub Tenisz-klub SZEIB
Május 26. Gyermeknapi bábszínház, Topogó táncház, Koncert Tenisz-klub Tenisz-klub
Június Virágosítás KOKUKK Hambuch Norbert
Június Kakaókoncert - Komolyzene játékosan KOKUKK- Iskola- OKSB Keserûné M. Krisztina, Zimonyi Adrienne
Június 2. Görkori, családi váltóverseny (kocogás) Öreg-hegy Telki SE Síszakosztály
Június 2. Budajenôi Bornap; Borkóstoló, fôzôklub, kirakodóvásár, Pántlika, Ringlein, táncház, Magtárszínház, íjászverseny, Telki Nôikar Egyházközség, Major Gábor
Június 9. Kézmûvesek délelôttje; fazekas foglalkozás Tenisz-klub
Június 16. "TE-TE-TA-DI" Kupa; Tanár-diák tanévzáró teniszverseny Tenisz-klub Telki SE
Június 16. Iskola évbúcsúztató party, helyi amatôr együttes fellépésével Tenisz-klub Tenisz-klub
Június 23. Szentiván-éj SZEIB Halász Terézia
Június 23. SzentIván-éji utcabál, tûzugrással Tenisz-klub Tenisz-klub

Kulturális és közösségi események - Telki 2007
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Június 25. - Július 1. Napközis tenisztábor Tenisz-klub
Június 29-30. Péter-Pál búcsú; Kirakodóvásár; Egyházközség, ÖK, Német Kisebbségi ÖK, Székely Baráti Kör és csatlakozó civil szervezetek
Július 9-21. Fogyatékossággal élô gyermekek táboroztatása Tenisz-klub Tenisz-klub
Július 10-12. Túrázók tábora; Zsámbéki-medencét körülölelô hegyek bebarangolása Tenisz-klub Tenisz-klub
Július 18-20. Görkorcsolya - síroller országos bajnokság; helyi verseny Tenisz-klub Tenisz-klub
Július 30 - aug. 4. Kézmûves napközis tábor Tenisz-klub Tenisz-klub
Augusztus 20. Ünnepi megemlékezés & Telki búcsú Önkormányzat, Egyházközség
Augusztus 20. Szent István napi kenyérsütés Plébánia Egyházközség
Szeptember 1. Egészségnap, Fôzôverseny, Foci - Kornell Kupa Iskola, SZEIB, OKSB, KOKUKK, Halász Terézia
Szeptember 1. Egészség és környezetvédelmi nap; márc. 31-i progr. kiegészül: környezetvédelmi, katasztrófavédelmi bemutatóval Tenisz-klub
Szeptember 8. Kézmûvesek délelôttje; fafaragás Tenisz-klub Tenisz-klub
Szeptember 15. Síroller biatlon légpuskás OB Tenisz-klub
Szeptember 21. Ifjúsági filmklub Tenisz-klub SZEIB
Szeptember 22. Táncház; a Zsámbéki-medence nemzetiségi táncegyütteseinek találkozója Tenisz-klub Tenisz-klub
Szeptember 29. Görkori, családi váltóverseny (kocogás) Öreg-hegy Telki SE Síszakosztály
Szeptember 29. Szüreti bál; Borkóstoló, fôzôklub, Pántlika, Ringlein, íjászverseny, Telki Nôikar ÖK, Egyházközség, Székely Baráti Kör
Október Kakaókoncert - Komolyzene játékosan KOKUKK - Iskola - OKSB Keserûné M. Krisztina, Zimonyi Adrienne
Október Színházlátogatás SZEIB Halász Terézia
Október Üvegtigris-túra Garancsi-tó Novotny György
Október Regejáró Mûvészeti Klub Pro-Budajenô
Október 6. Kézmûvesek délelôttje; bábkészítés, du. rögtönzött bábszínház, profi bábelôadás Tenisz-klub Tenisz-klub
Október 13. FALUKÁPOSZTÁJA Pajta Önkormányzat Móczár Gábor
Október 13. Faültetés KOKUKK, Hambuch Norbert
Október 13. Légpuskás lövészet Iskola mellett Telki SE Síszakosztály
Október 19. Ifjúsági filmklub Tenisz-klub SZEIB
Október 21. Ötórai tea; Beszélgetés az ünneprôl, komolyzenei koncert Tenisz-klub Tenisz-klub
Október 23. 1956 forradalmi megemlékezés; Telki és Budajenô közös rendezvénye: fáklyás felvonulás, filmvetítés Önkormányzatok és Általános Iskolák
Október 27. Délelôtt: töklámpás készítése, du.: szüreti táncház Tenisz-klub Tenisz-klub
Október 31. Halloween party Tenisz-klub Tenisz-klub
November LACKFI JÁNOS költô irodalmi estje KOKUKK Keserûné Molnár Krisztina
November Regejáró Mûvészeti Klub Pro-Budajenô
November 9. Márton napi lámpás felvonulás Óvoda,  Budajenô
November 10. a Zsámbéki-medence legerôsebb embere többfordulós verseny, Fekete László meghívásával Tenisz-klub
November 14. Márton napi lámpás felvonulás Iskola
November 15. Ifjúsági filmklub Tenisz-klub SZEIB
November 18. Krumpli-ebéd; Szent Erzsébet-év zárása! Plébánia Egyházközség, Budajenô
November 24. Évzáró vacsora, Katalin-bál Tenisz-klub SZEIB, Halász Terézia
November 24. Adventi játszóház kicsiknek Óvoda Óvoda, Majer Györgyné
December Karácsonyi játszóház nagyobbaknak; Karácsonyi könyvvásár és csere-bere OKSB, KOKUKK
December 1. Kézmûvesek délelôttje; adventi koszorú, karácsonyi lakásdíszek, mézgyertya készítése Tenisz-klub Tenisz-klub
December 2. Gyertyagyújtás, "Kis éji" komolyzenével Tenisz-klub Tenisz-klub
December 8. Szent Miklós jótékonysági napok; Kirakodóvásár, elôadók és színházi bemutató Iskola, Szülôi Szervezet Budajenô
December 8. Adventi este SZEIB Halász Terézia
December 9. Adventi gyertyagyújtás Német Kisebbségi ÖK, Budajenô
December 14. Karácsonyi kézmûves vásár a Magtárban; Kirakodóvásár, elôadók, Telki Nôikar Zsámbéki Medence Kulturális Egyesülete
December 15. karácsonyi falukoncert Telki Iskola Füzi Nóra, Ney Andrea
December 15. Ökumenikus beszélgetés: különbözô egyházak meghívott vendégeivel Téma: Karácsony (Jézus születésének ünnepe régen, ma és a jövôben). Tenisz-klub
December 21. Gryllus Vilmos karácsonyi koncert Tenisz-klub Tenisz-klub
December 24. Falukarácsony - székely betlehemes; Telki Pajta 15.00; Budajenô templom 16.00
December 31. Ökomenikus ima; Szt. Mihály kápolna, Egyházközség, Kápolna Védalap -Budajenô Harkai Gábor plébános, Sey-Pacor Ferenc
December 31. Évzáró vacsora Tenisz-klub Telki SE. Somlai Zoltán

Megjegyzés: a dôlt betûkkel írt programok budajenôi rendezvények!
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Gyermekkorom disznóölései jutnak eszembe, mert akkor min-
dig kopogó, hideg tél volt, embermagasságú hóval. Az a kora
reggeli hangulat, a jellegzetes érces disznósírás, míg a böllér
elvégezte a torkon keresztüli szívbe szúrást, mindig összehúz-
ta szívemet.
A mai korban más a hangulat, a „téli tavaszban” a Pajta elôtt
körben álló emberkaréj és sok gyermek várta a mulatság, lako-
ma kezdetét.
Miután az Önkormányzat háromszázezer forintos támogatásá-
val leöletésre került 250 kilogrammos áldozati disznó megér-
kezett, a budajenôi Kókai Péter hentes hozzáfogott a finom fa-
latok elôkészítéséhez.
A Polgári Kör önkéntes brigádja – Bartos Gyuri fôszakáccsal,
Putirka Sándor segédletével, Portik Feri barátunk, valamint to-
vábbi szorgoskodók közremûködésével - szervezetten és nagy
odaadással végezte munkáját.
Már tíz óra tájban fogyasztható állapotban volt a forralt bor,
amely a telki borászok felajánlásából és a tokaji pincészetbôl,
Neszmélyi Imre jóvoltából került az üstbe. Ezzel egyidôben a
bepácolt tarja friss kenyérrel és savanyúsággal került kiosztás-
ra. Délre a toros káposzta is elkészült. A hentesáruk: füstölt
sonka, csülök, tarja, különféle gusztusos szalonnák, tepertôk
árusítása is sikeres volt.
Délutánra a kolbászt, májashurkát ízlelgettük – a Pajta tömve
volt vendégekkel, remek hangulat uralkodott jó népi muzsika
mellett.
Örvendetes volt reggeltôl-estig azt a sok vidám, boldog gyer-
meket látni a rendezvényen, hisz ôk jelentik Telki jövôjét.
Ezen a szombaton került sor a „Batyus Bálra”, amit a Nyugdí-
jasok Baráti Köre rendezett a Tenisz-klubban. A szervezôk jó-
voltából még ide is jutott a disznótorból hurkakolbász. Hangu-
latos zene mellett régi nóták („Régi dalt hoz Budáról át a szél”)
– egy pillanatra mintha megállt volna az idô – ifjúságot, régi
örömöt, szerelmeket idéztek fel újra bennünk.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy az
igazi boldogságot akkor találjuk meg, ha szüntelenül befelé nö-
vekszünk, és igazzá, nagylelkûvé, emberivé, tevékennyé vá-
lunk a közösség számára.
Az Önkormányzat dicséretes szervezô tevékenysége és anyagi
támogatása elôsegíti, hogy falunkban jó emberi közösségek
mûködjenek, és ezáltal szebbé, élhetôbbé lesz Telki lakosainak
élete.

Szabó Róbert

Faludisznaja – Batyus Bál
Demokráciának alapja a jó szellemû közösségek kialakítása
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A meglepôen enyhe ôszt még enyhébb
tél követte, ám az iskolai élet a meg-
szokott lendülettel folytatódott az újév
kezdetén is.
Január 16-án zajlott le a Tûz pályázat -
a földrajzi, kémiai, matematikai és fi-
zikai ismereteket igénylô komplex ter-
mészettudományos vetélkedô - máso-
dik fordulója, ahol iskolánk felsô ta-
gozatos tanulói adtak számot tûzzel
kapcsolatos tudásukról. Az ötlet- és
projektgazda Szávinné Sarlós Erzsé-
bet volt.
A 2006-07-es tanév elsô félévét január
19-én zártuk le. Ezzel megkezdôdött a
nyolcadikosok, illetve a tanulmányai-
kat más intézményekben folytatni kí-
vánók ilyenkor szokásos felvételi
idôszaka. 
Január 20-án, szombat este került sor a
régen várt Alapítványi Bálra, amelyet

idén az óvoda peda-
gógusközössége ren-
dezett meg. Ezúttal
sem okozott csaló-
dást a jelenlévôknek:
a hatvanas, hetvenes
éveket idézô rendez-
vényt megtisztelôk
apraja-nagyja megta-
lálhatta a számára
megfelelô kikapcso-
lódási formát – volt,
aki a táncparketten,
olyan is, aki a tea-
házban, vagy éppen a
nagy sikerrel mû-
ködô koktélbárban érezte jól magát.
Az óvónôk és a tanárok egyaránt saját
mûsorral rukkoltak elô. A jótékonysá-
gi rendezvény teljes bevétele 749 330
Ft volt. Ezúton is köszönünk minden
támogatást!

Január 24-én a Co-
menius logo verseny
második fordulója,
egy nappal késôbb
pedig iskolánk nép-
daléneklési háziver-
senye következett.
Mindkét eseményen
szép sikerek szület-
tek. 
Testnevelô tanáraink
az óév végétôl kezd-
ve gôzerôvel készül-
tek a január 29-tôl
február 4-ig tartó sí-

táborra, amelyet ezúttal is a Szlováki-
ában, Rózsahegyen (Ruzomberok)
rendeztek. Az idei év újdonsága a
snowboard oktatás volt, Varga Dávid
vezetésével, amelyen mintegy 30 gye-
rek vett részt. A tábor idén is a kezdô,
középhaladó és haladó kategóriában
megrendezett háziversennyel zárult. 

Februárban a Tematikus Hónapok so-
rozatában a mássággal, az egymástól
való különbözôséggel és ennek el-
fogadásával foglalkozik intézmé-
nyünk - évfolyamonként különbözô
feladatokkal. 

Az óvodában február 20-án szülôi ér-
tekezlettel kezdôdik az elsôsök beis-
kolázása, folytatásként foglalkozáson
vesznek részt az óvodai nagycsoport-
ban a gyerekek leendô osztályfônökei.

Igaz Levente

A Telki Általános Iskola
sürgôsen titkárt keres!

Elvárások: pozitív személyiség, iratkezelési, munka-
ügyi és pénzügyi-számviteli alapismeretek (nem önál-
lóan gazdálkodó intézményrôl van szó), számítógépes
gépírói ismeretek (MS Office), terhelhetôség, sokol-
dalúság, hivatali kommunikációs gyakorlat. 

Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint - helyi ke-
reset kiegészítés lehetôségével.

Jelentkezés: a 26-572-096-os telefonszámon, illetve
az igazgato@iskolatelki.tvnet.hu e-mail címen.

Vizitúrák
Az iskola két vizitúrát szervez a nyári szünidôben:

Bodrog-túra a szülô nélküli táborozásra már vállalkozó
diákoknak július 1-7-ig.

Dráva-túra a családosoknak maximum 35 fôvel, a
Nemzeti Park külön engedélyével.

Utóbbira három lehetôség (Július 13-15-17.) közül a
Nemzeti Park ad majd végleges idôpontot. Részleteket
késôbb az iskolában szokásos helyeken: honlapon,
újságon, hirdetôfalon kerülnek közlésre 

Új év, régi lendület
(2007. január-február)

ˇ
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P Á L Y Á Z A T O K  -  K Ö Z É L E T

Nyílt levél dr. Asztalos Csaba család-
orvosnak

Tisztelt Doktor Úr!
Az elmúlt napokban – teljesen véletlenül –
értesültem arról, hogy már hónapok óta
(vagy talán egy éve) nem Ön családom házi-
orvosa. 
Teljes megdöbbenésemnek hangot adva sze-
retném az alábbi gondolataimat megosztani
Önnel:
– Hogy történhetett meg az, hogy fejem fölött
dönt az én megkérdezésem nélkül?
–  Hogy történhetett meg az, hogy személye-
met és családomat érintô döntésrôl nem ka-
pok hivatalos tájékoztatást?
– Amikor én és családom Önnek leadtuk a
kártyáinkat, bizalmat szavaztunk Önnek és
ezt a bizalmat – bár megvolt rá a lehetôsé-
günk – nem vontuk meg Öntôl.
– Én megértem azt, hogy szükséges volt át-
adni bizonyos számú kártyát (beteget) az
újabb praxis indításakor a Doktornônek, de
nem kellett volna megkérdezni vagy leg-
alábbis tájékoztatni az érintetteket?

–  Komolyan gondolta Ön, hogy etikus ebben
Önnek egyedül dönteni?
– Ön szerint nem képtelenség, hogy a kö-
zségben több száz lakó nem tudja ki a csa-
ládorvosa?
Teljes bizalommal és örömmel fogadom el
családorvosunknak dr. Kiss-Leizer Mártát,
akit többed magammal ôszintén tisztelek,
emberileg és szakmailag is nagyra tartok.
Ez a tény azonban nem menti fel Önt az alól,
hogy az érintett lakókat értesítse és tájékoz-
tassa az ôket érintô döntésérôl.
Sajnálom, hogy hosszú évekig (16 év) tartó
konfliktus nélküli kapcsolatunk így ért véget.
Telki, 2007. február 8.

Baltási Klára és családja

Lapunk természetesen megadta a lehetôsé-
get az érintettnek a reagálásra, íme a szó sze-
rinti idézet:

Asztalos Csaba válaszlevele

Köszönöm a Telki Napló megkeresését, hogy
Baltási Klára, hozzám címzett, nyílt levelére
válaszadási lehetôséget biztosítanak szá-
momra!

Válaszolni egy ilyen levélre méltatlan lenne,
de szeretném a tényeket tájékoztatásként le-
írni:
1/  az elôzô ciklusban, a választást megnyert
képviselôtestület (tagja a T. levélíró férje
is) az akkori Szociális és Eü. Bizottsággal
(tagja a T. levélíró is) egyeztetve, program-
jában kidolgozta a helyi egészségügy fejlesz-
tésének tervét, aminek része volt az ellátás
személyi alternatívájának megteremtése. A
programból ez megvalósult, elsôsorban az
én segítségemmel, nekem köszönhetôen. ( a
többi nem valósult meg )
2/  2005. ôszén a Telki Naplóban a Szociális

Bizottság tájékoztatta a lakósságot a körzet
fejlesztésérôl és a lapban, egy szórólapon,
köszöntem meg betegeimnek bizalmukat.
A tájékozatlanságról ennyit.
3/ Magyarországon szabad orvosválasztás
van. A TB kártyáját bárki az ország területén
bárhol regisztráltathatja.

Köszönöm a lehetôséget!
Dr. Asztalos Csaba

A KOKUKK EGYESÜLET 2007. 
ÉVI IRODALMI PÁLYÁZATA

Kedves titkos és nem titkos költôk, írók!
A Kokukk Egyesület hagyományaihoz híven ebben az évben is meghirdeti
irodalmi pályázatát.
A pályázat jeligés.
A pályázaton minden telki lakos (természetesen a Telki Általános Iskola min-
den tanulója lakóhelyétôl függetlenül!) részt vehet, korra, nemre, rangra való
tekintet nélkül.
Pályázni eddig még meg nem jelent pályamûvekkel lehet.
Apályázatnak tartalmaznia kell a pályamûvet öt példányban, valamint egy ki-
sebb, lezárt borítékban a jelige feloldását, vagyis a pályázó nevét, lakcímét,
telefonszámát, életkorát. A jeligét a pályamû minden egyes példányán fel kell
tüntetni.
A pályázat beadási határideje: 2007. márcus 20.
A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékot kérjük eljuttatni a Telki Óvoda tit-
kárságára vagy Keserûné Molnár Krisztina címére (Telki, Berkenye u. 9.).
Az idén is három korcsoportban lehet nevezni: alsó tagozatos,  felsô tagoza-
tos és gimnazista valamint felnôtt kategóriákban.
A pályázat ebben az évben is két pályamûvet vár az alkotóktól vers kategóri-
ában. Az egyik kötetlen tartalmú és formájú mû, a másik az alábbi megköté-
seket írja elô: 
- a vers témája: a szél
- a vers formai megkötései: - alsó tagozatos kategóriában: aabb rímképlet
- felsô tagozatos és gimnazista kategóriában: abba rímképlet
- felnôtt kategóriában: aab bbc ccd rímképlet (vagyis tercina)   
Próza kategóriában lehet mese vagy novella mûfajában írt munkákat várunk,
maximum öt oldal terjedelemben.
Az elbírálásnál figyelembe vesszük az alkotó fantáziáját, a mûfaj szerkeszté-
si sajátságainak való megfelelést, az egyediséget.
A pályázat eredményhirdetését április 13-án (A Költészet napja közelében)
tartjuk, a pontos idôpontról és helyszínrôl a helyi sajtóban, plakátokon és a
Telkifórumon adunk tájékoztatást.

Szeretettel várjuk a pályamûveket!
KOKUKK EGYESÜLET

Fotópályázat
A közelmúltban elindított hagyományt folytatva a KOKUKK ez évben is
meghirdeti  fotópályázatát, hogy a telki lakosokban szunnyadó mûvészeti
érdeklôdést felkeltse, és a vizuális kultúra ezen ágában alkotóknak lehetô-
séget nyújtson tehetségük kipróbálására, tapasztalataik megosztására. 
A pályázaton bármely telki lakos részt vehet, nevezési díj nélkül. Életkori
megkötés nincs. Az eredményhirdetésre a Telki Tavaszi Fesztiválon kerül
majd sor. Az elsô három helyezett díjat kap. A pályamûvekbôl kiállítást
rendezünk, mely a Fesztiválon megtekinthetô, ezt követôen a képeket
visszaadjuk.
Korábbi pályázatainkon a lelkes fényképészek megörökítették a természet
és a falu minket körülvevô szépségét. Ez alkalommal az emberekre fordí-
tunk nagyobb figyelmet. Az alábbi témákban lehet nevezni:
- Képmások (pl. arcok, portrék)
- Kapcsolatok (pl. közösségek, barátok, emberek és kedvenceik)

Pályázati feltételek: 
Beérkezési határidô: 2007. április 20. péntek.
A pályamunkák leadhatók a Telki Óvodában a titkárságon. 
(Harangvirág u. 3.)
Személyenként legfeljebb 3 képet fogadunk el.
A mûvek formátuma: 18x24-es papírkép.
A fotók hátoldalán szerepeljen a szerzô jeligéje és az alkotás címe. Kü-
lön lezárt borítékban kérjük a mûvész adatait (név, életkor, lakcím, telefon-
szám, e-mail cím, jelige). 
A fényképek analóg vagy digitális technikával készíthetôk, színes vagy fe-
kete-fehér változatban. (Az alkotókat kérjük, hogy a képeket lehetôleg e-
mailben is küldjék el nekünk, hogy a települési fórumon, honlapokon
megjelenhessenek.)

További információkért érdeklôdjön itt: e-mail: kanid_sn@yahoo.com
Tel.: 30-258-6640

Örömteli alkotást és jó fényviszonyokat kívánunk idén is!
Üdvözlettel: Samreth Nimol Kánid és Gáspárné Kovács Modeszta

KOKUKK
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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!

FFeebbrruuáárrii llaappzzáárrttáánnkkiigg 
sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Korsós Ádám és Korsós 
Gabriella gyermeke: Korsós Benedek
Persányi Bálint és Persányiné dr. Berki Beáta gyermeke:
Persányi Bálint
Takács Attila és Szabó Patrícia gyermeke: Takács
Nikolett
Skultéty Tamás és Leveleki Csilla gyermeke: Skultéty Áron
Szigeti Tamás és Volner Judit gyermeke: Szigeti Dalma

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

Telki SE
Tánc Sport
szakosztálya

iskolai
kiscsoportjának

edzései kedden és
csütörtökön 

4-5-ig a Telki
Iskola aulájában.

Péterfy Judit
06 30/9506 966

A „KAPCSOLATOK”-ról szóló elôadások „A világ
és a család”  témájával folytatódnak.

Dr. Sallai János klinikai pszichológus nagy sikerû elôadásában
arról osztja meg velünk gondolatait, milyen hatások érik a családot
és ez hogyan alakítja belsô életét. „Ússzunk az árral, vagy menjünk
vele szembe?“ – teszi fel a kérdést a szakember, aki maga is négy
gyermekkel és kilenc unokával büszkélkedhet. Önálló és
magabiztos-e életvezetésünk? – erre a kérdésre kaphat ki-ki
választ, aki eljön március 22-én este 8 órára a Telki Tenisz-klubba.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk:
a Telki Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság,

Bakács Bernadett és Halász Terézia

Szeretne Ön szerkesztô lenni?

Ossza meg falunkkal kapcsolatos közérdekû információ-
it, észrevételeit községünk lakóival a Telki Napló hasáb-
jain! A Telki Napló szerkesztôsége szeretne mindenkinek
lehetôséget adni, hogy kifejezhesse véleményét közérde-
kû (vagy annak vélt) kérdésekben. Szerkesztôségünk szí-
vesen lát minden olyan cikket, felhívást, mely széles kör-
ben érinti Telki polgárait.

Elérhetôségeink:
telkinaplo@telki.hu 

Szilágyi Balázs (+36) 70-312-74-00

KOSZORÚZÁS
2007. március 13-án, kedden

délután 18 órakor

Kodolányi János író születése
napján a KOKUKK egyesület

rövid emlékezésre és koszorúzásra
hív minden kedves érdeklôdôt az

író szülôházához. 
Az alkalomra várjuk az író

családtagjait is.

Kokukk Egyesület

KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 312-7400
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Imhof Iván
Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa
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A MI GIMNÁZIUMUNK!
Nem úgy alakult a félévi bizid, ahogy szeretted volna, ne várj

tovább!
Gyere, és bátran válts gimnáziumot, nem fogsz csalódni!
Tökön a Kútvölgye magán gimnáziumunk nappali tagozatán csalá-
dias hangulatban, kis létszámú osztályokban tanulunk. Tanáraink na-
gyon jól tanítanak és jó tulajdonságainkat felismerve, kihozzák
belôlünk a maximumot. Mi 11.-esek és 12.-esek várunk az osztá-
lyunkba, meglátod, jó hangulatban és nem stresszesen, jobban fogsz,
teljesíteni! Budakeszirôl, Telkibôl, Budapestrôl, Pátyról, Zsámbékról
járunk ide, és nem bántuk meg!
Telkibôl 10 perc alatt a gimiben vagy, és nincs többé reggeli tumul-
tus a város felé!  
Szeptembertôl ismét indul 9. osztály, már most lehet jelentkezni, 
nyolcadikosok már várunk Titeket!

Jelentkezz, és gyere!
30 341 3214 Bilcsik Judit Igazgató helyettesnél, vagy ha ôt nem

éred el, akkor a 30 395 6390 telefonszámon igazgatónônknél,
Horváth Adriennél.

Téged is várunk Tökön a Kútvölgye Gimnáziumban!

Teljes körû biztosítási szolgáltatások

Illés Lászlóné Marietta

20-9754-996

26-372-264

Mindent megoldok, ami biztosítás,
vagy hitel!

Megnyitom ügynökségem a Liget
Üzletházban!

FFALUDISZNAJAALUDISZNAJA
20072007

        


