
Büszkén álltál fagynak kitéve
Gyermek gyúrta kövér testtel,
Guriga-gömb fejed, szén szemed
Formálva sok szeretettel.
Utunk keresztezését jelezted,
Hólepellel ösvény elejét,
S ki elment melletted, érezte
Rajta a kis alkotók lélegzetét.
Tenni akarás gyereki szunnyadása
A jövôt jelzô jég alak: hóember
De csak addig, míg hó testrészek
Eldöntve földön nem heverésztek.
Feje elgurult, értelmetlen halálát
Durva kezek sértette répa orr,
S fekete szénszemek jelezték
Milyen is ez a fura kor:
Mert amit egyik ember tesz
Miért is fáj a másnak?
Irigység, gyûlölet miért ad teret
Az örök pusztulásnak?

Telki, 2007. november 12. C.F.

A hóember

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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Avatóünnepség
Látványos elôadásokkal köszöntötték az új tornatermet

Lelkesen futkározó gyermeksereg, hatalmas készülôdés és egy vadonatúj
tornaterem látványa fogadta az érdeklôdôt, ha 2007. december 22-én,
szombat délelôtt az ágy kényelme helyett Telki legújabb létesítményének
avatóját választotta.

Megújult a Telki Sportegyesület
Mindannyiunk örömére január elejétôl már délután is használható az új
tornaterem. Az Iskolával és az Önkormányzattal történt megállapodás ér-
telmében minden hétköznap délután 3 órától este 11 óráig, valamint a tel-
jes hétvégén a tornaterem kiadását, hasznosítását a Telki SE kezeli. Hét-
köznaponként 15-20 óráig a gyerekeknek tartandó edzések élveznek pri-
oritást, este pedig mindenkinek „szabad a pálya”.

Januárban Lackfi János volt 
falunk vendége

Telki kulturális életének sokszínûségét jól mutatta az irodalmi est,
amelynek keretében a KOKUKK Egyesület meghívására Lackfi János
kortárs írót, költôt, mûfordítót ismerhették meg az érdeklôdôk.

Színház Telkiben
Telki kulturális élete új színfolttal gazdagodott: 2008. január 13-án este a
nem színházi körülmények dacára megmutattuk, igenis van igény és le-
hetôség egy színvonalas elôadásra a falunkban. A helyszín az Általános
Iskola aulája volt, az elôadást a Budaörsi Játékszín hozta el nekünk.

7. oldal

Faludisznaja február 2-án kerül megrendezésre!

2. oldal

5. oldal
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Avatóünnepség
Látványos elôadásokkal köszöntötték 

az új tornatermet
Lelkesen futkározó gyermeksereg, hatalmas készülôdés és egy vadonatúj
tornaterem látványa fogadta az érdeklôdôt, ha 2007. december 22-én,
szombat délelôtt az ágy kényelme helyett Telki legújabb létesítményének
avatóját választotta.
Hangos zene szólt, miközben szép lassan megtelt a terem azokkal, akik
részesei kívántak lenni a színvonalasnak ígérkezô rendezvénynek. Tíz óra
után néhány perccel már nem is tûnt szellôsnek az amúgy nagyméretû
csarnok, s kezdetét vehette az egész napos ünnepség.
Détár Enikô és Rékasi Károly színmûvészek konferálásával zajlott a
megnyitó, amely során Danóczy Balázs polgármester köszönetét fejezte
ki mindenkinek, aki részt vett a beruházás megvalósításában. Kiemel-
kedô munkájának elismeréseként díszoklevelet kapott Varga Tamás ter-
vezô, Nagy Miklós mûszaki ellenôr és Király Gábor, aki az önkormány-
zat részérôl koordinálta a tornaterem építését. Szintén a faluközösség
elôtt köszönte meg a polgármester Somlai Juditnak, az „Óvoda-iskola
Telkiben: Út Európába Alapítvány” kuratóriumi elnökének hosszú évek
eredményes munkáját, valamint iskolánk nyugdíjba vonuló igazgatójá-
nak, Pignitzkyné Lugos Ilonának az elmúlt 3 és fél évben az iskola fej-
lesztéséért végzett tevékenységét.
A tornaterem nem csak az iskola része, hanem az elsôszámú sportlétesít-
mény az egész faluközösség számára. Ezért rendhagyó módon nem sza-
lag-átvágással, hanem egy hárompontos kosárral kellett felavatni a léte-
sítményt. Varga Tamást, az iskola és a tornaterem tervezôjét illette az elsô
dobás, aki igazolva korábbi élvonalbeli kosaras múltját, elsô kísérletre
betalált, és ezzel felavatta az épületet!
Következett a Telki Sport Egyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya
- a legkisebbek bájos mozgásukkal és koreográfiájukkal lenyûgözték a
nézôket, majd korosztályonként követték egymást a fellépôk. Számos ki-
váló produkciót láthatott a nagyérdemû, akik közül talán sokan nem is
sejtették, hogy ilyen komoly munka folyik Telki sportéletében. Minde-
közben az ôket szemlélô gyereksereg szép lassan elfoglalta a kosárpalánk
alatti szivacsot – érezni lehetett, ôk már magukénak érzik a tornatermet.
A gimnasztikások látványos fináléja után érkeztek a Tánc Sport Szakosz-
tály növendékei, akik közül elsôként ismét a legapróbbak varázsolták el
a közönséget, ám minden korosztály nagy sikert aratott. Edzôiken
érzôdött, nemcsak együtt élnek tanítványaik elôadásával, hanem akár a
helyükben is lennének.
Face team - ez a név szerepelt a programban, ám ekkor még csak annyit
lehetett tudni róluk, hogy egy akrobatikus zsákoló kosárshowt fognak
elôadni. No, de nem is akármilyet! Meg is kérték a szivacs környékén
„csellengô” gyermekek szüleit, hogy innentôl vigyázzanak csemetéikre -
nem véletlenül. Már a kosárpalánkok elôtt elhelyezett trambulinokból
érezni lehetett, hogy nem amatôr elôadást láthatunk majd. A hét egye-
temista fiúból és egy lányból álló csapat itt Telkiben adta elô elsô alka-
lommal új mûsorát; látványos és veszélyes show-elemekkel vegyített ko-
reográfiával kápráztatta el a közönséget.  Elôbb egy labdás trükk-sorozat,
majd attraktív „légibemutató” keretében bemutatott zsákolások követ-
keztek. A nézôk egyik ámulatból a másikba estek, miközben a csapat a le-
vegôben úszva mutatott be elképesztô kombinációk utáni pontokat. Nem
is maradt el a siker, a Face Teamet visszatapsolta a rendkívül jól szórako-
zó közönség - az addigra igen népszerûvé vált „elôadók” zárásként
egyenként is kedveskedtek a nézôknek remekbe szabott zsákolásokkal.
A megnyitót az Egészségnap elôadásai és számos sportverseny követte,
így ezen a napon valóban az egészség, a sport és a szórakozás játszotta a
fôszerepet. Aki ott volt, jól szórakozott, és valószínûleg senki sem bánta
meg, hogy részese lett ennek a jól szervezett rendezvénynek.

Szilágyi Balázs További képek az avatóünnepségrôl a hátsó, belsô oldalon
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További informá-
ciók megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu cí-
men, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál
ügyfélfogadási idôben.)

2007. december 12007. december 11.1.

2008-as helyi adók, a tornaterem bérleti díja, a Telki
és Herceghalom közötti út tervezése

Az ülésen kiemelt szerepet kapott a 2008-as évi adók mér-
tékének meghatározása. Az itt született döntések értelmé-
ben az építményadó egységesen 430 forint lesz négyzetmé-
terenként a lakás és a nem lakás céljául használt ingatlanok
esetében is, az üdülô-tulajdonosok pedig négyzetméteren-
ként 900 forint adóra számíthatnak. A személyenként
igénybe vehetô négyzetméter alapú kedvezmények válto-
zatlanul élnek, szociális alapon, egyénileg kérhetô lesz to-
vábbra is támogatás, amely esetében a jegyzôhöz kell a ké-
relemmel fordulni.
Az iparûzési- és a luxusadót változatlan formában fogadta
el a testület, a telekadó kapcsán azonban vita alakult ki az
ôslakosokat érintô kedvezmények megállapítása körül. Az
egyik képviselô szerint az ôslakosok telekadó kedvezmé-
nyének módosítására azért lenne szükség, mert esetükben a
telek sajátos vagyonelemnek számít, amely nem párosul jö-
vedelemmel. A jelenlegi rendeletet igazságtalannak véli
azokkal szemben, akik 1990 elôtt is helyi lakosok voltak és
a családjuktól egyenes ági örökléssel jutottak a kérdéses in-
gatlan(ok)hoz, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez kény-
szereladásra is serkentheti ezen telkek tulajdonosait. Ezek
miatt javasolta, hogy a jelenlegi 2000 négyzetméterig tartó
adókedvezményüket 3000-re emeljék, azonban ezt a felve-
tést a testület elutasította. Ezután a telekadót a tavalyihoz
képest kisebb változatással (vállalkozók számára mostantól
nem jár két éves adómentesség az önkormányzattól vásá-
rolt telkek után) elfogadták a döntéshozók.
Több kisebb horderejû határozat mellett a jelenlévôk dön-
töttek a csatorna- és ivóvízdíj mértékérôl is. A szennyvízdíj
idén 423 forint lesz ÁFA nélkül, az ivóvíz pedig 619 forint,
azonban az állami támogatás miatt, remélhetôleg, ennek
csak egy részét kell fizetniük a lakossági fogyasztóknak.

A tornaterem elkészültét és átadását követôen lehetôség
nyílik a helyiség bérbeadására is. Ez ugyan alapvetôen nem
a bevételszerzésre irányulna - mivel a csarnoknak a közös-
séget kell szolgálnia -, azonban a cél az, hogy a tornaterem
önfenntartó legyen. Az ülésen elfogadták ennek díját is,
amely a következôképpen alakul:
- a Telki SE önköltségi áron, 1000 forintért,
- magánvállalkozásban mûködô sportfoglalkozás 2500

forintért,
- helyi lakosság által önszervezôdésben létrejött csoport

4000 forintért,
- bárki más pedig 7000 forintért
veheti igénybe a termet óránként.
Érdekes megkeresésre mondtak határozott nemet az egy-
begyûltek, ugyanis a Magyar Köztársaság pénzügyminisz-
tere megkereste Pest megye településeit azzal a szándék-
kal, hogy járuljanak hozzá területükön játékkaszinók (!) lé-
tesítésére pályázat kiírásához.
Ezután a Telkit és Budajenôt Herceghalommal összekötô út
következett a napirenden. Elvi megállapodás született ar-
ról, hogy ennek nyomvonala bekerüljön a településrende-
zési tervbe, azonban a beruházás realitását és a részleteket
tovább vizsgálja majd a TTKKB (Településfejlesztési, Te-
lepülésüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottság), valamint Budajenôvel is egyeztetnek a kérdés-
ben.
Új intézmény építésére lesz szüksége falunknak a jövôben,
mivel az állam tervbe vette, hogy hamarosan kötelezô ér-
vényûvé teszi az önkormányzatoknak minden 3 éves kor
feletti gyermek óvodai ellátását (eddig ez a korhatár 5 év
volt, ám a jelenlegi óvoda így is túlzsúfolt). Emiatt már
most pályázatokban kell gondolkodnia a település ve-
zetôinek, mert saját erôbôl a falu egyáltalán nem tudná  tel-
jesíteni ennek feltételeit.
Az ülés befejezéseként köszönetet nyilvánítottak Zimonyi
Adrienne-nek és Móczár Gábor alpolgármesternek a de-
cemberi adventi vásár megszervezéséért.

Közös bizottsági ülés telki és budajenôi részvétellel

Összevont ülést tartottak a két település pénzügyi és település-
fejlesztési bizottságai január 14-én a Telki Általános Iskolában.
Az eseményen mind a telki, mind a budajenôi önkormányzat
képviselôinek egy része jelen volt. A kezdeményezést mind a
két fél nagy örömmel vette, és megállapodtak abban, hogy
szorgalmazni fogják a hasonló összejöveteleket a jövôben.
A helyzetértékelô beszámolók során a két falu képviselôi köl-
csönösen megismerhették Telki és Budajenô jelenlegi pénz-
ügyi helyzetét, valamint a beruházási és fejlesztési terveket. A
mindkét községet érintô legfontosabb kérdések közt szerepel
egy saját vízbázis létesítése, a közös csapadékvíz-elvezetési és
csatornázási tervek mielôbbi megvalósítása, valamint a de-
cemberi testületi ülés beszámolójában fentebb részletesen is
olvasható elkerülô út megépítése.
A találkozó minden bizonnyal fontos mérföldkövet jelent a
mai napig szervesen összetartozó két település kapcsolatában.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

Február 2-án ismét Faludisznaja
lesz községünkben!

A hagyományos rendezvényen a korábbi évekhez
hasonlóan ismét forralt bor és disznóból készült
finomságok várják a kellemes kikapcsolódásra

vágyókat.

Elôzô számunkban tévesen jelent meg a
rendezvény idôpontja! Az esetleges

kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
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Mindannyiunk örömére január elejétôl már
délután is használható az új tornaterem. Az Is-
kolával és az Önkormányzattal történt meg-
állapodás értelmében minden hétköznap dél-
után 3 órától este 11 óráig, valamint a teljes
hétvégén a tornaterem kiadását, hasznosítását
a Telki SE kezeli. Hétköznaponként 15-20
óráig a gyerekeknek tartandó edzések élvez-
nek prioritást, este pedig mindenkinek „sza-
bad a pálya”.
Élve a tornaterem által nyújtott lehetôségek-
kel, januártól a meglévô, már ismert sport-
ágak mellett, több új sportág szakosztálya ala-
kult meg az SE-ben. A Napló megjelenésével
nagyjából egyidôben a faluban minden család
megkapja a Telki SE külön kiadványát, mely-
ben részletesen bemutatásra kerül az egyesü-
let felépítése, mûködése, célkitûzései és gaz-
dálkodása, valamint bemutatkoznak az egyes
szakosztályok is. Februárban szeretnénk tarta-
ni egy szülôi fórumot, ahol az érdeklôdôk kér-
déseket tehetnek fel az egyesület vezetésének,
valamint az edzôknek. Az egyesülettel, vala-
mint a tornateremmel kapcsolatos hírek folya-
matosan nyomon követhetôek lesznek a tel-
ki.hu, valamint a telkiforum.hu internetes ol-
dalakon is, de tavasszal saját honlap készítését
tervezzük, ahol a szülôk és a gyerekek napra-
készen tájékozódhatnak. Szeretnénk, ha min-

den a faluban élô gyerek megtalálná a neki
tetszô sportágat és edzôt, és a lehetôségekhez
mérten minél több edzésen venne részt.
Elôzetes tájékoztatásként a január közepi álla-
potnak megfelelôen az alábbi táblázatban lát-
ható, hogy mikor milyen edzéseken, sportfog-
lalkozásokon lehet részt venni (a táblázat egy-
ben tartalmazza az esti magánfoglalásokat is). 
Az alábbiakban megadjuk a táblázatban sze-
replô sportágak edzôinek, (vagy szakosztály-
vezetôinek) nevét és elérhetôségét is. (fehér
mezôben jelöltük a Telki SE keretein belül,
fekete mezôben fehér írással a magánvállal-
kozások által tartandó gyerekedzéseket,
aláhúzott betûkkel az SE felnôtt edzéseit,
fekete keretes betûkkel a magánszervezôdés-
ben létrejövô sportolásokat, valamint szürke
mezôben az önkormányzati foglalkozásokat).
Náluk lehet érdeklôdni az egyes sportágakról,
edzésekrôl.

Asztalitenisz
- Somlai Zoltán (06-30-3347626)
JUDO/Dzsúdó
- Csóka Ildikó (06-30-9549593)
Foci gyerekek
- Kamocsai Zsuzsa (06-30-9487162)
Foci felnôttek
- Putirka Sándor (06-20-9939596)

Karate
- Czeizing Ottó (06-30-9527833)
Kerékpár (MTB)
- Novotny György (06-20-3388476)
Minitenisz
- Barsi Árpád (06-70-3174192)
Ritmikus Gimnasztika iskolás
- Vászolyi Tímea (06-30-5305344)
Ritmikus Gimnasztika óvodás
- Fajtné Thúroczy Zsuzsa (06-30-7474135)
Tánc Sport 
- Péterfy Judit (06-30-950-6966)
Vívás
- Jakab Zsolt (06-30-9688339)

Meg szeretnénk jegyezni, hogy az egyesület
keretein belül még több olyan szakosztá-
lyunk is van, melyek nem teremsportok.
Ezekrôl részletes tájékoztatást majd a külön
kiadványban kaphatnak. 
Arra is fel szeretnénk hívni a figyelmet,
hogy várhatóan áprilistól kosárlabda- és röp-
labdaedzések is indulnak majd a gyerekek-
nek!
Ha bármilyen kérdésük van, akkor keressék
az edzôket és szakosztályvezetôket, vala-
mint az Egyesület elnökét.

Móczár Balázs -  Elnök
(06-30-9141636 telkise@mail.tvnet.hu)

Megújult a Megújult a TTelki Sportegyesületelki Sportegyesület

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

22.00-22.30

22.30-23.00

Tánc
sport

Karate

Vívás

Asztali
tenisz

TSE
vívás
fenôtt

TTaakkááccss ZZoollttáánn
ffooccii

BBéékkééss EEmmôôkkee 
nnôôii ttoorrnnaa

((ffeebbrruuáárrttóóll))

Mini
tenisz

RG
ovis

Foci
ovis

Nyugdí-
jas

torna

RG
iskolás

LLaakkyy JJóózzsseeff
ffooccii

HHaajjdduu MMaarrttiinn
ttoollllaassllaabbddaa

DDoobbssaa AAllaaddáárr
ffooccii

TSE foci
felnôtt

Karate Vívás

Foci
97-98

Foci
94-96

Judo
Foci 
94-96
97-98

Tánc
sport

RG
ovis

Asztali
tenisz

Nyugdí-
jas

torna
TSE

Asztali
tenisz
Felnôtt

SSoollttéésszz
EEsszztteerr
kkoossáárr

MMóócczzáárr GGáábboorr
kkoossáárrllaabbddaa

Mini
tenisz

Judo

Foci
ovis

RG
iskolás

10-12
mini tenisz

(csak januárban)

9-10
telki fiatalok

foci
(Hámos Áron)

Asztali
tenisz

TSE
Asztali
tenisz
Felnôtt

PPrroosszzeennyyáákk
RRóóbbeerrtt ffooccii

MTB
alapozás

HÉTFÔ
fél terem        fél terem

KEDD
fél terem        fél terem

SZERDA
fél terem        fél terem

CSÜTÖRTÖK
fél terem        fél terem

PÉNTEK
fél terem        fél terem

SZOMBAT
fél terem        fél terem

VASÁRNAP
fél terem        fél terem

                                



Gyógytorna 2008
Telki egészségfejlesztési programjának alapja az egészség megóvásának, a megelô-
zés rendszerének kiépítése, az egészséges életmód minél szélesebb körben való el-
fogadtatása. Ebben az évben kicsit rendhagyó módon szeptember helyett decem-
berre került az Egészségnap, mert szerettük volna összekapcsolni a tornaterem át-
adási ünnepséggel. Valóra vált az álom. Az egészségükért tenni akaróknak, mozdul-
ni, sportolni vágyóknak egy korszerû építmény áll rendelkezésére: szabad a pálya!
A felnôtt gyógytorna is bekerült a tornaterembe. Károlyi Eszter okleveles gyógy-
tornász vezetésével hetente kétszer lehetôség van a berozsdásodott tagok átmozga-
tására, a felfrissülésre, az egészség megôrzésére.  
A szakosztályok beosztása és egyéb egyeztetések miatt kis változás van a gyógy-
torna idôpontjainál:

Kedd: 18-19 óra
Csütörtök: 18.30-19.30 óra

Minden régi és új mozogni vágyót szeretettel várunk!

Halász Terézia 
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Február 2-án egész napos programokkal
várjuk Telki lakóit. Napközben a faludisz-
naja nyújt kellemes idôtöltést, este egy szin-
tén sok éve hagyományos rendezvény, az
Alapítványi bál várja a szórakozni vágyó-
kat. Erre az eseményre szeretettel várjuk a
falu lakosságát, nem csak az iskola vagy
óvoda kapcsán "érintett" szülôket.
Igyekeztünk olyan széleskörûen összeállíta-
ni a programokat, hogy mindenki találjon
kedvére valót, ezen kívül ismét egy jó alka-
lom az együttlétre és egymás megismerésé-
re. A 2007-ben Telkibe érkezô új lakosokat
és gyermekeiket most közösségbe helyezô
vendégeinket meglepetéssel fogadjuk. Idén
igazi falusi mulatság várja a bálozókat pá-
linkával, folyó borral, zenés-táncos mûsor-
ral.
Fontos megemlíteni, hogy a bál költségei-
nek nagy része támogatóink jóvoltából ön-
költségi áron, sôt, több tétel esetében ingye-
nes felajánlásból áll össze, ezáltal a megvá-
sárolt belépôk árának nagy hányada az ala-
pítvány keretét bôvíti, a bálon megvásárolt
fogyasztással és tombolával együtt. Január
22-ig várjuk a tombolához tárgyak vagy fel-
ajánlások leadását az önkormányzat, iskola
vagy óvoda titkárságára!
Reméljük, hogy az eddigi hagyomány foly-

tatódik és ebben ez évben is felülmúljuk az
elôzô év bevételét. Szívet melengetô látni
az eddig megvalósult alapítvány által támo-
gatott fejlesztéseket. (Az eddigi években
alapítványi támogatásból valósult meg pél-
dául az óvoda kültéri játékainak fejlesztése,
csoportszobák játékainak bôvítése, iskolai
számítógépek fejlesztése, az új tornacsar-
nok mobil sporteszközeinek vásárlása,
programok, gyermek rendezvények és tábo-
rok támogatása).
Annyi jó cél van, amivel gyermekeink, uno-
káink napjait boldogabbá lehet tenni, nem
csak az iskola vagy óvoda intézményében,
hanem a falun belül számos más helyen!
Február 2-ra tehát kérjük elôkészíteni a tán-
colós cipôket vagy a beszélgetôs hangulatot
Szeretettel várjuk a falu lakosságát egy kis
közös mulatságra!
Belépôket vacsorával, támogatói belépô je-
gyet (vacsora nélkül) lehet vásárolni:
-         az iskolában, 
-         az óvodában, 
-         az önkormányzat titkárságán, 
-         a Muskátli utcai virágboltban és 
-         a Pagony étteremben.

Forrás: www.telki.hu

Januárban 
Lackfi János 

volt falunk vendége
Telki kulturális életének sokszínûségét
jól mutatta az irodalmi est, amelynek ke-
retében a KOKUKK Egyesület meghí-
vására Lackfi János kortárs írót, költôt,
mûfordítót ismerhették meg az ér-
deklôdôk.
A fiatal (1971-ben született) költô tiszte-
letére több tucatnyian gyûltek össze ja-
nuár 19-én délután az Óvodában. Akik
azt gondolták, hogy egy sótlan, elvont
embert bemutató hagyományos „író-ol-
vasó” találkozó lesz az esemény, bizony
igen pozitívan csalódhattak. Molnár
Krisztina Rita „mûsorvezetésével”, az ô
kérdéseinek kapcsán ismerhettük meg az
elismert írót, aki szívesen, közvetlen mó-
don beszélt magáról, sokszínû munkás-
ságáról. A próza mellett gyermek- és fel-
nôtt verseket egyaránt alkotó fôállású
egyetemi tanár a program részeként fel-
olvasott már kiadott és még készülôben
lévô verses köteteibôl, melyek közt igen
mulatságosak is voltak szép számmal.
A kellemes hangulatú est ezután teaivás-
sal és pogácsaevéssel összekötött kötet-
len beszélgetô-estként folytatódott. Kö-
szönet illeti a KOKUKK Egyesületet
azon törekvéséért, hogy segít közelebb
hozni az ismert kulturális személyisége-
ket falunk lakosaihoz!

szb

Alapítványi bál Telkiben

Változás
Bizonyára sokaknak feltûnt, hogy a címlapon a korábbi, a sok más magyar
településéhez hasonló pecsét helyett immáron a telki címer látható. Szer-
kesztôségünk szeretné ezáltal is egyedibbé, „telkisebbé” tenni újságunkat.
Bízunk benne, hogy ez a változás elnyeri majd olvasóink tetszését!

                        



Dátum Esemény Leírás Helyszín Szervezô

Január 13. Színház Guy Foissy: Öbölbôl vödörbe a Budaörsi Játékszín elôadása Iskola, Aula  Zimonyi Adrienne
Január 19. 17h Irodalmi est vendég: Lackfi János KOKUKK
Január 24. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
Január Kirándulás Nyugdíjas klub
Január Karácsonyfa-begyûjtés Faluszerte KOKUKK
Január Filmvetítés és beszélgetés Téma: globális felmelegedés KOKUKK
Február Irodalmi pályázat kiírása KOKUKK
Február Fotópályázat kiírása KOKUKK
Február "Kattints rá, Nagyi!" számítógépes tanfolyam Nyugdíjas klub
Február Földanya-játék Gyerekeknek és felnôtteknek az ökológiai lábnyomról KOKUKK
Február 2. Faludisznaja Pajta OKSB
Február 2. Alapítványi bál Iskola, aula Iskola, Alapítvány
Február 9. Farsang Telki Fiatalok
Február 16. 20h Valentin napi party Tenisz Klub
Február 16. Farsang Nyugdíjas klub
Február 27. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
Március Filmklub Telki Fiatalok
Március Kirándulás Nyugdíjas klub
Március Kattints rá Nagyi számítógépes tanfolyam Nyugdíjas klub
Március Bemutatkozik az AVE kirándulás a szolgáltató telephelyére KOKUKK
Március 8. Tavaszi játszóház Óvoda, aula Óvoda
Március 13. Kodolányi emléktábla koszorúzás Kodolányi-ház KOKUKK
Március 16. 19h Nemzeti ünnep Pajta, Iskola OKSB
Március 27. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
Április Közös húsvéti készülôdés Játszóház OKSB
Április Filmklub Telki Fiatalok
Április Színházlátogatás Nyugdíjas klub
Április 26. Egyházközségi bál Iskola, aula Egyházközség
Április 11. Irodalmi pályázat eredményhirdetése KOKUKK
Április 17. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
Április 18. 20h Nyári szezonnyitó party Tenisz Klub
Április 19. Faluszépítés KOKUKK
Május Új kis jövevények köszöntése OKSB
Május Gyermeknap OKSB
Május Filmklub Telki Fiatalok
Május Katan-est Telki Fiatalok
Május Kirándulás Nyugdíjas klub
Május Házibajnokság Tenisz Klub
Május 9. Mûvészeti gála Iskola
Május 15. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
Május 16-17. Telki Fesztivál Faluszerte OKSB
Május 21. Kihívás Napja Challange Day Iskola
Június TE-TE-TA-DI kupa Tenisz Klub
Június Sporttábor angol nyelvû oktatással Tenisz Klub
Június 13. Utolsó tanítási nap, ballagás Iskola
Június 18. 18h Tanévzáró ünnepély Iskola
Augusztus Sporttábor angol nyelvû oktatással Tenisz Klub
Augusztus 20. Nemzeti ünnep, templombúcsú Templom, Jung-ház OKSB, Egyházközség
Szeptember Kistérségi Fesztivál OKSB
Szeptember Filmklub Telki Fiatalok
Szeptember 6. Egészségnap Iskola, Sportpálya SZEIB, Telki SE, KOKUKK
Október Festészet napja kiállítás Báder-Magyar ház OKSB
Október Filmklub Telki Fiatalok
Október LAN-party Telki Fiatalok
Október Kirándulás Nyugdíjas klub
Október 16. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
Október 18. Falukáposztája Pajta OKSB
Október 18. 20h Téli szezonnyitó party Tenisz Klub
Október 23. 19h Nemzeti ünnep Emlékmû OKSB
November Márton napi felvonulás Óvoda
November Filmklub Telki Fiatalok
November Irodalmi est KOKUKK
November 19. Évzáró vacsora Nyugdíjas klub
November 20. "Kapcsolatok" elôadás Iskola, Könyvtár SZEIB
November 29. Adventi játszóház Óvoda, aula Óvoda
December Filmklub Telki Fiatalok
December Kakaókoncert gyerekeknek OKSB
December 6. Advent Telkiben az Adventi Forgatag 2. hétvégéje OKSB
December 13. Adventi est Nyugdíjas klub
December 24. Falukarácsony, székely betlehemes OKSB
December 31. 20h Szilveszteri party Tenisz Klub
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Z.A.: Mennyiben jelent más feladatot, ha
egy darabot nem a hagyományos színházi
környezetben kell elôadni?
Nyertes Zsuzsa (Ny.Zs.): A színpad vé-
dettséget nyújt a színész számra, míg ezt a
fajta elôadást, amit itt Telkiben is láthattak,
a nézôvel való közvetlen közelség jelle-
mezte. Ledôl a színész és a közönség kö-
zött lévô fal. Itt jobban kell koncentrálni,
ugyanakkor az érzelmek is jobban kiülnek
az emberek (mind a színészek, mind a né-
zôk) arcára. Rám a közönség közelsége
inspirálóan hat, még ôszintébbé teszi a já-
tékomat.
Straub Dezsô (S.D.): Vannak színészek,
akik egyáltalán nem tartanak kapcsolatot a
közönséggel, a saját maguk kis világát
játsszák. Egy ilyen, nem szokványos hely-
szín komoly kihívást jelent, egyben fan-
tasztikus rutint ad az embernek a váratlan
események kezelésében, amely tapasztala-
tok hihetetlenül segítik a színészt a késôb-
bi pályája során.
Fontos, hogy egy tájelôadás számunkra,
színészek számára egyazon minôséget je-
lent az elôadásban, különbséget csak a
helyszín jelent. Hadd meséljek el egy ide-
illô, találó történetet. Az egyik kollégám-
mal történt meg évekkel ezelôtt egy táj-
elôadás során, hogy egy bácsika odament
hozzá, és ekképpen szólt: „Aztán mûvész
úr, a jobbik elôadását tessék itt nekünk
elôadni!" Mire a kollégám azt mondta:
„Csak nem képzeli bácsi, hogy maga miatt
egy rosszabbikat is megtanulok?"
Mi a Budaörsi Játékszínben is ugyanazt és
ugyanúgy játsszuk, mint itt, Telkiben, de
ugyanezt és ugyanúgy játszanánk az Erkel
színházban is.
Z.A.: Látnak-e változást az emberek szín-

házba járási szokásait illetôen?
Ny.Zs.: Itt is, mint az élet más területein is,
érezhetô a változás. A gazdasági helyzet rá-
nyomja a bélyegét a színházba járási, illet-
ve nem járási szokásokra is.
S.D.: Óriásit változott a színház. Ma a siker
címén olyan dolgok is megtörténnek a
színházban, amit korábban nem engedtek
volna meg. Ma nem az eredetiségre, hanem
a látványosságra helyezôdik a hangsúly, és
az eredmény sokszor nem egyezik az író
eredeti elképzelésével. Ma az is megtörtén-
het, ami korábban elképzelhetetlen lett vol-
na, pl. hogy Rómeót és Júliát az elôadás
végén felakasztják, csak azért, mert az lát-
ványosabb, mint ha "pusztán" megmérge-
zik magukat.
A ma színházában nem a színészi teljesít-
mény, hanem a technika keresi a pénzt.
Ezekben a színházakban láthatunk tisztes-
séges színészi alakításokat és nagyon pro-
fesszionális technikát. Mintha egy mozi-
ban lenne az ember vagy egy varázslat tör-
ténne… A mi társulatunk a színészi játékra
helyezi a hangsúlyt.
Z.A.: Változott-e a közönség igénye napja-
inkban?
Éless Béla (É.B.): A Budaörsi Játékszín is
megtehetné, hogy évente csak egy nagyon
színvonalas elôadást mutasson be, de nem
ez a célunk. Mi a prózai színházon belül is
újabb és újabb lehetôségeket aknázunk ki.
Érzékeljük, hogy a közönség hagyomá-
nyos értelemben vett kiszolgálására kell
felkészülnünk, hiszen szerencsére nemcsak
a bohózatra, a komédiára, a vígjátékra, ha-
nem a drámára is van igényük. A közönség
egyszerre igényes és szórakozni kíván, az-
az a célunk, hogy megteremtsük számukra
az igényes szórakozás lehetôségét.

Z.A.: Várnak-e olyasmit azzal, hogy egy-
egy elôadással körbejárják a településeket,
hogy ezáltal megnövekszik az embereknek
a Budaörsi Játékszín iránti érdeklôdése?
É.B.: Tavaly 207 elôadásunk volt, ebbôl
138 székhelyi, 22 kistérségi, míg a fennma-
radó többi egyéb tájelôadás volt. Vannak
állandó és eseti partnereink. Nem kifejezet-
ten tájoló színház vagyunk, de rájöttünk,
ezzel is meg kell próbálkoznunk. Szeren-
csére a tapasztalatok alapján azt mondha-
tom, jól döntöttünk. Igaz, hogy ezek az
elôadások nem nyereségesek számunkra,
hiszen akkor nem tudnánk ôket eladni. 
Reménykedem abban, hogy ezzel a lépés-
sel elérjük azt, hogy akár a települések kul-
turális életének részévé válunk, akár egy-
egy ilyen tájelôadás alkalmával kedvet csi-
nálunk a közönségnek ahhoz, hogy a ko-
molyabb darabjainkra, illetve amely
elôadását nem tudjuk megoldani tájelôadás
keretében, ellátogassanak hozzánk Buda-
örsre. Mint ahogy azt itt Telkiben is emlí-
tettem a köszöntômben: „Azért is jöttünk
ma el Önökhöz, hogy önök is viszonozzák
a mi látogatásunkat.”
Nagyon jól éreztük magunkat Telkiben.
Örömünkre értô közönség elôtt játszhat-
tunk, akik még a legapróbb poénokra és
helyzetekre is vevôk voltak. Ilyen közön-
ség elôtt igazi öröm a játék.
Z.A.: Köszönöm az interjút és az elôadást.
Köszönet az elôadás létrejöttéért a Telki
Általános Iskolának, a lelkes közönségnek,
a finom falatokról gondoskodó Pagony
Vendéglô munkatársainak és nem utolsó
sorban lelkes önkéntes segítôimnek!

Zimonyi Adrienne

Színház Telkiben
Telki kulturális élete új színfolttal gazdagodott: 2008. január 13-án este a nem szín-
házi körülmények dacára megmutattuk, igenis van igény és lehetôség egy színvona-
las elôadásra a falunkban. A helyszín az Általános Iskola aulája volt, az elôadást a
Budaörsi Játékszín hozta el nekünk.
Guy Foissy Öbölbôl vödörbe c. darabját Éless Béla rendezésében, Nyertes Zsuzsa
és Straub Dezsô fergeteges alakításában tekinthette meg a közel száz érdeklôdô.
A darab Mókusról és Csibilirôl, egy kedves, átlag-életet élô, nem gazdag, de nem is
szegény házaspárról szól. Ôk is, mint mi mindannyian, álmodoznak és terveznek, a
térképre böknek, és hipp-hopp képzeletben máris ott vannak ahol, s addig, ameddig
akarnak. A vágyaik megvalósításához csupán a pénz hiányzik. Egy szép napon Mó-
kus azzal állít be, hogy új életet kezdenek: "TULAJDONOSOK" lettek. S elindulnak,
hogy elfoglalják álmaik birtokát a tengerparton! De addig még sok minden történik
velük ... 
Nem szeretném a történet végét elárulni, mert hátha valaki ezek után kap kedvet a
megtekintéshez. Nem könnyû darab: mai problémákat feszegetô, sok vidámsággal
átszôtt, ámde végkifejletét tekintve elgondolkodtató és kicsit groteszkbe vagy tragé-
diába hajló.
Az elôadás végén a színészekkel és a rendezôvel beszélgethettem. A beszélgetés so-
rán nemcsak az elôadással kapcsolatos érzéseikrôl, hanem a színházi világgal kap-
csolatos problémákról is beszéltek. 
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Tavaly év végén a Telki Általános Iskola
igazgatónôje úgy döntött, kéri korkedvez-
ményes nyugdíjaztatását,  így 2008-ban
már nem ô látja el az intézmény vezetôi
tisztségét (pótlására már megindult a pá-
lyáztatás). Ennek kapcsán készült az alábbi
levél, melyet több tucat szülô is aláírt.

Kedves Pigi Néni!
Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy februártól
nem tudod folytatni azt a 3 és fél évvel ez-
elôtt elkezdett munkát, amit gyermekeink
nevelésébe, az iskola fejlesztésébe fektet-
tél. Nem tudjuk, hogy mi késztetett arra a
döntésre, hogy nyugdíjazásodat kérd akkor,
amikor az iskola végre élhetôvé vált elô-
ször azóta, hogy itt vagy. Annyira azonban
ismerünk, hogy elhamarkodottan nem hoz-
nál meg egy ilyen nehéz döntést. Nem tu-
dunk mást tenni, mint elfogadni ezt és meg-
köszönni mindazt a jót, amit iskolánkért és
gyermekeinkért tettél, hiszen ez örökre ve-
lünk marad.
Te csak a feladataiddal foglalkoztál és nem
azzal, hogy népszerû és elismert legyél,
hogy érdemeidért méltassanak. Mindig a
gyerekek, az oktatás, az iskola álltak szá-
modra a középpontban. Azokról a változá-
sokról, amik szemmel nem voltak látható-
ak, vagy szívvel, ésszel nem voltak érzékel-
hetôek, sokszor nem is tudtunk. 

Azt láttuk, hogy mióta itt vagy, az iskola
környezete megszépült, új játszóterük lett a
gyerekeknek. Nôtt a létszám, nôtt az épület
- ami nem kevés nehézséggel járt - és végül
megépült a tornaterem is mindannyiunk
örömére. Mindehhez a Te együttmûködé-
sedre, szervezôkészségedre, elôkészítô és
szakmai véleményezésedre is szükség volt. 
Tudtuk, hogy ÖKO Iskola lettünk már két-
szer is, amivel nem sok iskola büszkélked-
het. Ez részedrôl és a nevelôtestület ré-
szérôl nagy felelôsségvállalással jár. 
Gyermekeinken keresztül megismertük a
HETEK programot, tudtunk a Projekt na-
pokról, örültünk az Iskolaújságnak és hal-
lottunk a „Dönts helyesen!” programról is. 
Tudtuk, hogy nagy feladatokat vállaltál ma-
gadra a Pilisi Kistérségben is, ami nem csak
a mi iskolánknak, hanem a szomszédos is-
koláknak és a velük való kapcsolatunknak
is jót tett.
Hallottuk, hogy önmagad és a pedagógusok
folyamatos továbbképzése volt számodra a
fejlôdés és a minôségi munka egyik feltéte-
le. Kevés igazgató szán erre ennyi idôt és
energiát. (A tavalyi évben 2010 óra tovább-
képzésen vettek részt a tantestület tagjai.) 
Az újságból értesültünk arról, hogy 2005
óta minden évben nyert az iskola külön-
bözô pályázatokon kisebb-nagyobb össze-
geket, melyekbôl továbbképzéseket,
könyvtárbôvítést,  eszközfejlesztést, továb-

bá az iskola digitalizációját tudta finanszí-
rozni, illetve témanapokat, kiállításokat tu-
dott szervezni. Az sem mellékes, hogy eze-
ket a pályázatokat nem pályázatírók készí-
tették, hanem az iskola Eszterág Ildikó se-
gítségével. A mai gazdasági helyzetben ez
nagy érdeme az iskolának, az igazgatónak
és a munkáját segítô tanároknak. 
Láttuk, hogy szabadidôdben is az a cél ve-
zérelt, hogy a gyerekek közelében lehess,
ezért Kreativitást Fejlesztô Szakkört vezet-
tél,  táboroztattál, kirándulásokat szervez-
tél. 
Arról már kevesen tudtunk, hogy amióta itt
vagy, elkészült a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat valamint a Házirend, átdolgo-
zásra került a Pedagógiai Program, kidol-
gozásra került egy Minôségirányítási prog-
ram és ehhez egy Minôségellenôrzô Érté-
kelési Rendszer kapcsolódott, melyek mind
a tisztánlátást, a folyamatos önellenôrzést,
a törvényszerû mûködést szolgálták és ren-
geteg munkával jártak. 
Még sok mindent meg sem említettünk, de
már így is hosszú a lista, ami fáradtságot
nem ismerô munkádról, a gyermekeinkbe
fektetett szeretetedrôl, szakmai hozzáérté-
sedrôl szól.
Tudjuk, hogy mindehhez partnerekre is
szükséged volt, úgy a nevelôtestületben,
mint a képviselôtestületben, de az itt felso-
rolt munkákért és eredményekért elsôsor-
ban Tiéd az érdem.  Ezért szeretnénk mind-
annyian, akik ezt a levelet aláírtuk, köszö-
netet mondani és a jövôben a legjobbakat
kívánni Neked szeretettel!

KAPCSOLATOK
A "Kapcsolatok" elôadás-sorozat
programjában változást történt!
Jó hír: a január 24-i elôadás elôadója dr.
Bagdy Emôke, a meghirdetett idôpontban a
Magyar Pszichológiai Társaság életmûdíját
vette át Sopronban. Gratulálunk pro-
fesszorasszonynak az elismeréshez. He-
lyette Telkiben Erdôs Eszter, a Ráckeresz-
túri Drogterápiás Otthon vezetôje tartott
elôadást a függôségekrôl, a droghasználat
megelôzésérôl, a szenvedélybetegség sajá-
tosságairól, az általa vezetett otthonban al-
kalmazott, a teljes embert gyógyító és való-
ban hatásos terápiás módszerrôl és a válto-
zás motivációiról. Az elôadásra és beszél-
getésre két gyógyult betege is elkísérte,
akik saját példájukon keresztül közvetlen
és igen valódi beszámolót adhattak a beteg-
ségrôl és gyógyulásról.
Még jobb hír: dr. Bagdy Emôke professzor-
asszony "Krízisek a családban " címû elô-
adását február 28-án, este 20 órakor meg-
tartja a Telki Iskola könyvtárában. Az elô-
adásra és az utána tartott Fórumra szeretet-
tel vár mindenkit:

Bakács Bernadett és Halász Teréz

Felhívás
A Telki Templomért Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni támogatóinak az adó-
zók 1%-os felajánlásaként kapott 669.336 forintot, melyet az APEH 2007-ben az Ala-
pítvány számlájára utalt (számlaszám: 11742348-20012302). A teljes összeg a telki
templom kegyképe keretének restaurálását szolgálta. Az Alapítvány továbbra is várja
a támogatásokat céljainak megvalósításához, elsôsorban a templom belsejének felújí-
tásához.

Adószám: 18697878-1-13

A Nyugdíjas Klub hírei
A 2007-es évet lezártuk, voltak jó és rossz események. A decemberi adventi vásár lebo-
nyolításában a klub tagjai is részt vettek. Köszönet azoknak, akik fáradságot és idôt sem
sajnáltak, sütöttek és árulták süteményeiket. A befolyt összeget jótékonysági célra átadták.
Az évvégi nyugdíjas búcsúztatóra, amit minden évben az iskola kisdiákjai adnak, kevesen
jöttek el.
Elbúcsúztunk két nagyon kedves klubtársunktól: Terikétôl és Károlytól.
Januárban sikeres színházi elôadáson vehettünk részt, ahová már többen eljöttek.
Ennek szervezésében is lebonyolításában is segítettünk.
Február 16-án délután 16 órakor az iskola könyvtárában tartanánk a farsangi összejöve-
telt, amelyre minden kedves nyugdíjas klubtársunkat szeretettel várunk. Kérésünk, hogy
aki tud, hozzon valamit (pl. süteményt, italt).  Úgy gondoltuk, zsíros kenyeres partit ren-
dezünk, a hozzávalókat a klub pénzébôl fedeznénk.

Ha kérdés van, hívjatok!           Schaffer Márta;  372 456

Távozott az iskolaigazgató
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Decemberben ismét egy remek kiállítás-
nak lehettek tanúi a mûvészetre is fogé-
kony telkiek - a Báder-Magyar ház adott
otthonT Kalmár Pál zsámbéki festô- és
üvegmûvész alkotásainak.
Talán a frissen lehulló hó által csúszóssá
változtatott utak miatt a megnyitó mind-
össze néhány tucatnyi érdeklôdô jelenlété-
vel, ám éppen ezáltal családias légkörben
zajlott. Elsôként az alkotó barátja, Bencsik
András köszöntötte az egybegyûlteket. Be-
szédében kiemelte azt a pozitivitást, amely
a mûvész festményeibôl árad, és kiemelte,

hogy a képek sosem téli, elmúló tájakat áb-
rázolnak, hanem mindig tavaszi és nyári,
vitalitást sugárzó témákról szólnak. Erre
utal a festô ars poetica-ja is: „Ragaszko-
dom ahhoz a gondolathoz, hogy az alkotá-
soknak nem minden esetben kell mondani-
valóval rendelkezniük. A lényeg az él-
mény, a látvány és annak befogadhatósága.
Nem az a cél, hogy megfejtsük, ízekre
szedjük. Azzal sem értek egyet, amikor a
mûvészek a kritikusoknak és a sznobok-
nak gyártják alkotásaikat. Én egy kis ha-
misságot érzek ezekben a dolgokban. Én a

közönségnek alkotok. Élményt szeretnék
okozni a nézônek, nem fejtörést.” Ezután
egy kis ének következett, majd zeneszó
mellett élvezhették tovább a jelenlévôk a
mûveket.
Akik az egész hétvégén látogatható kiállí-
tás mellett döntöttek, azok tapasztalhatták,
hogy - hála a Báder-Magyar ház mûvészet-
barát tulajdonosainak - nem kell messzire
utaznunk, hogy színvonalas kulturális el-
foglaltsághoz juthassunk.

szb

Szomorúan döbbentem rá, hogy saj-
nos már megint nem sikerült megfo-
gadnom egy örök érvényû tanácsot:
"Igyekezz minél többet beszélni a
hozzád közel álló idôsekkel, és próbálj
tôlük a lehetô legtöbbet tanulni, mert
nem tudhatod, meddig lesznek még
közöttünk!" És lám, ismét elment va-
laki, aki nagyon fog hiányozni és akit
annyi mindenrôl kérdeztem volna
még...
Mert Szendrôy Károly bácsi olyan
ember volt, akinek mindenrôl volt vé-
leménye, gondolata, elképzelése. De
csak akkor mondta magától - nagyon
egyértelmûen és érthetôen -, amikor
tényleg nagyon fontos és idôszerû
volt. Egyébként meg, csak ha kérdez-
tem. A templomi közösségben ismer-
tem meg ôt, délceg tartású, magas em-
ber volt, mindenki tudta, hogy kicsoda
az az ôsz, bajuszos úr, aki mennydör-
gô hangon olvassa a szentleckéket. De
utána nem sokkal már a Telki Polgári
Egylet találkozóin vitattunk meg ren-
geteg kérdést, nem beszélve azokról a
bölcs gondolatokról és tanácsokról,

amelyeket az önkormányzati választá-
sok és a rendes, évközi mûködés során
kaptam Tôle. Szívet melengetô volt,
amilyen jól kiegészítették egymást fe-
leségével, Erzsi nénivel, aki a szen-
vedélyes Károly bácsit mindig nyug-
tatta, ám mellette csöndesen, szorgal-
masan segített sok mindenkinek,
annyi sok dologban.
Amikor novembertôl már nem láttuk
Károly bácsit, nem is sejtettük, hogy
ekkora a baj; a betegség sajnos nagyon
gyorsan elbánt vele. A Jóisten segítsé-
gével itthon, kedves falujában, gon-
doskodó felesége mellett térhetett meg
Teremtôjéhez, Újévre virradó éjjel. Az
Új Esztendô köszöntésének vígságai
mellett mindnyájunkat megdöbbentett
a hír…
Büszke vagyok rá, hogy ismerhettem
ôt és még egy jó ideig nehéz lesz el-
hinni, hogy ebben a földi létben már
nem segíthet nekünk tapasztalatával
és józan tanácsaival. Viszontlátásra,
Károly bácsi!

Móczár Gábor

Kattints rá, 
Nagyi!

A Telki Önkormányzat Szociális
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsá-
ga meghirdeti "Kattints rá, Nagyi!"
címmel, nyugdíjasoknak szóló, feb-
ruár 11-én kezdôdô, 25 órás inter-
netes képzési programját. 

Helyszín:
a Telki Iskola számítógépterme

Idôpont:
hétfô és szerdán, 15 óra és 16.30 

között
Az érdeklôdôk gyakorlatorientált,
kiscsoportos képzés keretében az
alapoktól kezdve elsajátíthatják az
internetezés és az elektronikus le-
velezés alapjait.  A képzést játékos
vizsga zárja le, melyet a látogatási
bizonyítvány átadása követ.  
Jelentkezni lehet Schaffer László-
nénál, a 372-465-ös telefonszámon.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Kalmár Pál képei Telkiben

Károlybácsi...
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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!

Január i  
lapzár tánk ig  szü le te t t :

Nagy Gábor és Nagyné Bodor
Katalin gyermeke: Nagy Tímea
Barbara, 
Dura Kornél és Dura Emese
gyermeke Dura Boglárka Emese

Gra tu lá lunk!

Szerkesztôségünk elérhetôségében
változások történtek!

Új telefonszámunk: 70/ 530-5644 (emellett a régi szám még

egy ideig hívható, de hamarosan megszûnik)

Új, alternatív e-mail címünk (nagy tárhelyet igénylô képek, fo-

tók fogadására): telkinaplo@citromail.hu

Azonban a hagyományos leveleket továbbra is várjuk az is-

mert telkinaplo@telki.hu címen!

Következô lapzártánk várható idôpontja: 

2008. február 15. 

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

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 530-5644
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes

Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..
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