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Bevezetés 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja alapján biztosítja a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános 

könyvtári ellátást, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az előadó-művészeti 

szervezet támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét. A kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 55. §-a, a 64-65. §-a, és a 76. §-a alapján látja el a közművelődési és könyvtári 

feladatokat. A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár többcélú intézmény, ezen belül: - 

Közművelődési intézmény, - Könyvtár, – Közgyűjteményi feladatokat ellátó intézmény. 

 

➢ Az intézmény telephelyei 

Sportcsarnok 2089 Telki, 731/22 hrsz 

Műfüves pálya 2089 Telki 723/4 hrsz 

 

Szakágazati besorolásunk szerint az intézmény alaptevékenysége a szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység szolgáltatása. Tanfolyamokkal, klubszerű foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget 

a lakossági önképzéshez, mellette a szórakozáshoz, testedzéshez, a kultúra területeinek minél 

szélesebb műveléséhez.  
 

KÖZMŰVELŐDÉSI BESZÁMOLÓ 2021 

A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár a 2022-es évet teljes éves nyitva tartással 

tudta zárni, ami az elmúlt évek után nagy öröm volt számunkra.  

 

Működési dokumentumok, szabályzatok, marketing eszközök: honlap, fecebook oldal, 

YouTube csatorna 

Az intézmény működéséhez szükséges dokumentációk az új jogszabályi feltételek szerint 

módosításra kerültek. SZMSZ, az SZMSZ mellékletei (házirend, munkaköri leírások, 

adatvédelmi szabályzat, egyéb szabályzatok, kidolgozásra, felülvizsgálatra került a bérleti díj 

táblázat is.)  

A településen található szervezetekkel szoros kapcsolatot ápolunk: (iskola, óvodák, bölcsőde, 

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány, KOKUKK Egyesület, Kiss zenede, Pipacs Galéria, 

Nyugdíjas klub, Női Kar, Katolikus Egyház, Református Egyház, Néri Szent Fülöp 

Cserkészcsapat.  

 

Marketing eszközök: honlap, fecebook oldal, YouTube csatorna 

A programszervezés egyik legfontosabb része, hogy a különböző programokról időben 

tudjanak az érdeklődők, ehhez szükséges a minél sokoldalúbb tájékoztatás.  

Telkiben a lakosság nagy része a közösségi médián keresztül tájékozódik a programokról, de 

ezek mellett szükséges plakáton, szórólapon, is tájékoztatást adni. A Telki Napló újra 

megjelenik nyomtatott kiadásban, a Közösségi Házban is megtalálják az érdeklődők. Már 
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előző évben is jeleztem, hogy szükség lenne a településen több zárható vitrinre, ahol sok 

ember megfordul: pl. sportcsarnok előtti terület, közösségi ház kerítése mellé, 

óvodáknál. A COOP áruház vezetése engedélyezte számunkra hirdető tábla kihelyezését, 

amit sokan látnak a település lakói közül.  

A facebook oldalunkon folyamatosan emelkedik a kedvelők száma, minden bejegyzésünket 

megosztunk a nagy kedvelői számmal rendelkező telki, illetve telki önkormányzat, telki 

anyukák csoportokban is. A megosztásokkal nagyon sok emberhez jut el az információ, 

segítik munkánkat a különböző csoportok, személyek, akik saját oldalaikon is közzéteszik a 

programjainkat.  

A facebook mellett az Instagram is nagyon közkedvelt a közösségi oldalak kedvelői 

körében, itt is megosztjuk a programjainkat, itt kicsit nehezebb a követői számot növelni, mert 

sajnos a facebook oldal létrehozója elfelejtette a jelszót, így nem tudjuk a két csatornát 

összekötni.  

Honlap: A közösségi háznak a tavalyi évben készítettem honlapot, aminek működésbe lépése 

hamarosan megoldódik. Készítettünk saját YouTube csatornát is.  

Személyi feltételek:  

Az intézmény személyi állománya 3 fő. Szakmai feladatainak ellátása a közművelődési 

feladatokat, valamint a könyvtárosi feladatot végző munkatársak szoros együttműködésén 

alapul. A takarítást külső cég végzi, a pakolásban, terem rendezésben az önkormányzat 

munkatársa segít.  

Könyvtár 910123 szakfeladaton:  1 fő 

Közművelődés 910502 szakfeladaton: 2 fő 

Sportkoordinátor    1 fő (megbízási díjjal) 

Fucskár Erika könyvtáros június végi távozása után Ruják Györgyivel láttuk el a könyvtárosi 

feladatokat fél éve (2 hónapig volt könyvtárosunk) de a próbaidő lejárta előtt elment.  

 

Munkakörök, feladatok:  

A munkavállalók munkaideje a programokhoz igazodva állandóan változik, hétközben is úgy 

alakítjuk a munkaidőt, hogy (délelőtt-délután-este) is legyen itt valaki. A közművelődési 

asszisztenssel látjuk el a hétvégi, éjszakai ügyeletet is, amikor különböző eseményekre 

(lakodalom, születésnap, keresztelő stb.) bérlik a közösségi házat.  

Sok esetben hárul a kollégákra olyan plusz feladat is, amikor már nincs takarítónő 

vagy gondnok (délután és este) amikor pakolni vagy adott esetben takarítani kell. A kisebb 

rendezvényekre a technikát, hangosítást mi magunk készítjük elő és pakoljuk is el. Ugyanez 

jellemző a nyáresti koncertekre és egyéb programok kapcsán is a székeket, eszközöket mi 

pakoljuk el.  

A programok előkészítése a látszat ellenére nagyon sok időt vesz igénybe, hiszen ki 

kell találni az adott programot, az ötletelés, az előkészítés, az utánajárás, az eszközök 

beszerzése, plakát készítés, folyamatos online jelenlét, az adott programot meghirdetése, 
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esemény létrehozása, a lebonyolítás, az esemény zárása, az utólagos híradás is nagyon fontos 

eleme a programok szervezésének.  

A 2020. szeptemberében átadásra kerülő sportcsarnok a Közösségi Ház telephelyeként 

működik, a napi feladatok ellátását 1 fő sportkoordinátor végzi megbízási díj ellenében. A 

sportkoordinátor feladatát maximálisan ellátja.  

 

Közösségi Terek - új beszerzések: 

A 2022-es évben pályázati lehetőségünk nem volt, így nagyobb vásárlások, új beszerzések 

nem történtek.  

PÁLYÁZATOK:  

A kormány által pályázati úton biztosított közművelődési szakmákban dolgozóknak  

20 %-os béremelést, ezt kellett megpályázni az intézményeknek.  

 
A PROGRAMOKRÓL TEMATIKUSAN 

 

NEMZETI ÜNNEPEK, JELES NAPOK  
 

A Magyar Kultúra Napját Juhos Kiss Sándor kiállításmegnyitójával és magyar és külföldi 

zeneszerzők kamaraműveivel, illetve magyar költők verseinek meghallgatásával ünnepeltük.   

 

Költészet Napja ünnepség a Kokukk Egyesület szervezésében zajlott le.  

 

A nemzeti ünnepek megszervezése a közösségi ház egyik kiemelt feladata. Az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezést színvonalas műsorral 

(Lévai Tímea-Poppre Ádám: A tűz márciusa címmel).  

 

Az ’56-os Forradalom tiszteletére rendezett megemlékezés a járványügyi előírások 

betartásával megtartottuk, Lévai Tímea-Poppre Ádám közreműködésével, színvonalas műsort 

tekinthettek meg a jelenlévők.  

  

Semmelweis Nap (június 30.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GYERMEKPROGRAMOK 

 

A településen élő családok aktívan vesznek részt a különböző gyerekeknek szervezett 

programokon. Nagy népszerűségnek örvendenek a kreatív kuckó foglalkozásai és a 

könyvtárral közösen szervezett tematikus családi délutánok.  

 

Bogárréti farsang (január 29.)  

Lego kiállítás (március 26-27.)  

Gágogó zenekar koncertje (március 5.  

Utazó planetárium (április 12.) 
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Gyerekszínházi előadássorozat Bábos Tájolás 3 alkalom iskolásoknak (március-április)  

Gyermeknap május 29.  

Teknős kiállítás (június 9.) 

Mátyás király bolondos, bolondja (szeptember.29.) 

Bogyó és Babóca kiállítás (október 18-28-ig)  

Szalóki Ági koncert és Táncház (november 12.) 

Robotika bemutató-robot simogató (november 19.)  

Tropical zoo kiállítás (november 17.) 

 

Kreatív Műhelyek: A jeles napokhoz, illetve évszakokhoz kötődő tematika szerint.  

április 13. 

június 28.  

július 5.  

június 21. 

június 28.  

november 27. 

december 4. 

december 11. 

december 18.  

december 19.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIATALOKNAK SZÓLÓ PROGRAMOK:   

Mi a Pálya? Mi leszek, ha nagy leszek? Pályaválasztási előadás (január 27.) 

A felhők fölött 3 méterrel (filmklub)  

Az etikus hackelés (május 12.) 

Disco  

február 5. 

február 25.  

április 8.  

szeptember 30.  

október 28.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK 

PÁROSAN SZÉP AZ ÉLET, (romantikus időutazó séta nyereményekkel kamasz és felnőtt 

pároknak) 

Színházi előadás/Pajta színház 

Meglőttük a fényes sellőt (szeptember 17.)  
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Házimuzsika: 

február 27. Felix trió (komolyzenei est) 

június 17. Főszerepben a cselló 

november 4. Balogh Alexandra 

 

Kiállítások: 

Juhos Kiss Sándor 

 

Könyvbemutatók: 

február 17.  Bánó Attila: Jobb 

november 10. Bauer Barbara író-olvasó találkozó 

 

Előadóestek:  

Színháztörténeti előadássorozat:  

Szebényi Ági színháztörténész előadássorozata nagy színészóriásokról 

(Bajor Gizi Színészmúzeum közreműködése 

május 5. Kiss Manyi  

 október 21. Tündér király-tündérkirálynő 

november 18. Darvas Iván 

 

Meghökkentő epizódok a magyar történelemből/Bánó Attila előadássorozata 

Katonai bravúrok a magyar történelemben (március 3.)  

A Széchenyi könyvtár titokzatos tolvaja (június 30.) 

 

Egészségügyi előadás:  

"Integrál egészségtudatosság elmélete és gyakorlata" (október 20.) 

Egészségnap a Telki fesztiválon (szeptember 3.) 

 

Kreatív Műhelyek/felnőtteknek A jeles napokhoz, illetve évszakokhoz kötődő tematika 

szerint.  

április 13. 

június 28. 

július 5. 

december 19.  

 

Tapasztalt Telkiek Társasága  

október 19. Nyugdíjas korúaknak zenés program 

 

Filmklub. „Lelkünk doktorai a filmek” 

Egy-egy film befolyásolja, megváltoztathatja az életünket, segíthet feldolgozni a 

nehézségeinket. A filmek megtekintése után csoportosan feldolgozzuk, megbeszéljük az adott 

filmet. A klubot, amíg nyitva lehettünk 3-4 hetente tartottuk, átlagosan 10-15-20 fő 

jelenlétével.  
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A felhők fölött 3 méterrel (március 4.)  

A boldogság sosem jár egyedül (július 7.) 

Bazi nagy francia lagzik (augusztus 25. 

A kóristák (szeptember 22.)  

 

Tanfolyam:  

Varró tanfolyam (január 14.) 4x3 óra 

Kosárfonó: július 13. 

Varró workshop április 11. 

 

ALTALENA ZENEI FESZTIVÁL (A helyszínt biztosítottuk a szervezőknek) 

augusztus 10-13-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELKI FESZTIVÁL  

szeptember 02.  

19.30   KONYHA zenekar koncertje   

21.30  DIRTY SLIPPERS zenekar koncertje 

 

szeptember 3. szombat 

11.00  Kirakodó vásár 

11.00-19.00 Kalandozó komédium – Furmányos játékudvar 

 

14.00-18.00 CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP  

Egészségügyi szűrések, életmódtanácsadás, egészségmegőrző programok. 

Telki Önkormányzata és a Budakeszi Járás Egészségfejlesztési Iroda 

együttműködésében 

 

SZÍNPADI MŰSOROK:  

11.00   PICURI MURI gyerekkoncert 

13.00   Vakfolt  

14.00   Senior örömtánc 

15.00   NAPRAFORGÓ ZENEKAR gyerekkoncert 

16.00   Telki Nőikar koncertje (Pajta)  

   ZENEI PALETTA 

16.30   THE JUICE 

17.30   Blues Dosers 

19.15   Telki érdemérem átadó ünnepség  

19.30   FISH zenekar élő koncert 

22.00 - 24.00  PEDROFON zenekar  

 

 

Idősek napi ünnepség: (szeptember 29.) 

 

Október 1-jén rendeztük meg az idősek napi ünnepséget, amit a Pajtában tartottunk meg. A 

falu 70 év feletti lakóinak küldtünk személyes meghívót. Műsorunkban közreműködött a Kiss 

Zenede, Pipacsvirág Általános Iskola, Senior örömtánc, Borok, regék a magyar borról (Maszk 



8. 

 

Színház) A délután nagyon jó hangulatban telt a műsor után sokáig maradtak beszélgetni az 

idős emberek és abban maradtunk havi egy alkalommal szervezünk összejöveteleket, ahol 

együtt lehetnek, hiszen nagy igényük van az ilyen jellegű kikapcsolódásokra.  

 

Falukáposztája-(október 15.) 

A rendezvényt megrendezése ismét nagy sikert aratott az itt élők körében. 

16-18 óráig: káposztaosztás, csömöszölés 

17-19 óráig Helytörténeti ismertető 

16.00 Ládafia Bábszínház (Együgyű Mihók) 

17-18 óráig: kézműves foglalkozás 

18-20 óráig: Délszláv táncház 

 

 

Adventi hétvégék 

Megrendeztük a hagyományos 4 vasárnapi gyertyagyújtást és a hozzá kapcsolódó műsorokat. 

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány minden hétvégén adventi adomány vásárt tartott, 

illetve teát és forraltbort kínált.  

november 27. Senior örömtánc és a Kiss Zenede műsora 

december 4. Mikulás várás 

december 11. Iskolások műsora 

december 18. Telki Nőikar, Óvodások ünnepi műsora  

 

 

Szülők Akadémiája program (Iskola-óvoda Telkiben Alapítvány szervezésében) 

 

A termeket ingyenesen használók: 

Társasjáték klub 

Baba-mama klub 

Női Kar 

Nyugdíjas Klub 

Nyugdíjas torna 

Református Egyház 

Katolikus Egyház 

 

Bérlők által tartott foglalkozások:  

Pici-Maci Muzsika 

Dajkamesék 

Senior örömtánc 

Kézműves foglalkozások 

Angol fejlesztő foglalkozás 
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Könyvtári beszámoló-2022 

A könyvtár másfél éves nyitvatartása és számos részleges és egy teljes zárása mellett jelenleg 

436 beiratkozóval büszkélkedhet. Az ideális könyvtárba járók száma a könyvtári szakma 

szerint a lakosság 10 százaléka, ami felé Telki szépen, egyenletesen közelít. 

A tavalyi évben januárban és februárban ablakon keresztül kölcsönözhettek az olvasók. 

Márciusban és áprilisban teljesen zárva kellett lennünk. Napi átlagban körülbelül 16 fő 

látogatója volt a könyvtárnak, ami éves szinten 3200 fő.  

A helyben lévő állomány száma 2827 db könyv. 5640 dokumentumot kölcsönöztek ki 2021-

ben a lakosok. Ez nagyon szép szám. 

Hajrá Telki, csak így tovább! Érdemes az idei évben is könyvtárba járni, mert nagyon sok 

fantasztikus új könyv jelenik meg, amiből igyekszik a könyvtár minél többet beszerezni. Ami 

pedig nincs meg, azt Szentendre biztosítja könyvtárközi kölcsönzéssel. A tavalyi évben 32 

ember kért könyvtárközi kölcsönzést.  

Sajnos a járványhelyzet megnehezítette a könyvtári órák lebonyolítását, ennek ellenére, 

amikor volt rá lehetőség, fogadtuk az osztályokat. Ez főleg az őszi időszakban valósult meg.  

Könyvtári óra (4 alkalom) a Pipacsvirág Általános Iskola egész 5. osztályos évfolyama (3 

osztály) megfordult a könyvtárban, plusz a 3. és 6. osztályosok is ellátogattak hozzánk. 

Nagyon jó hangulatban teltek az órák, jó pár új beiratkozónk lett csak azért, mert a diákok 

megtapasztalhatták, hogy milyen különleges és izgalmas könyveket lehet kölcsönözni és 

lapozni.  

Összesen 107 diák járt a könyvtárban a könyvtári órák során.  

Nagy sikert aratott a Zseblámpás est ovisoknak, amely 2 alkalommal került megrendezésre. 

(24 fő részvételével)  

Így a könyvtár 2807 embert vonzott be a programokon kívül a közösségi házba. Úgy 

gondoljuk, hogy ez igazán szép létszám, a korlátozások és leállások mellett. Bízunk benne, 

hogy az idei évben szabadabb utunk lesz a programok szervezésében és szeretettel várunk 

továbbra is mindenkit a könyvtárba. 

A könyvtár és a közösségi ház kölcsönösen erősíti egymás működését. Gyakran látunk 

könyvtári tagokat a rendezvényeinken, és fordítva is megtörténik, hogy a programok 

becsalogatják a helyieket a könyvtárba. 

 

 

Ruják Györgyi könyvtáros 
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2022-es év beszámoló - Sportintézmények 

 

A 2022-es év a sportintézmények életében a nevelési évnek megfelelően a tanítási hónapok 

alatt, szeptember 1-től június 15. napjáig a legmagasabban kihasznált a sportcsarnok, 

tornaterem és a műfűves pálya.  

A sportcsarnok a korábbi évhez eltérően, amikor a járványügyi szabályozások felborították a 

sportéletet, ez évben teljes gőzzel működhetett. A délelőtti órákban, csütörtöki nap kivételével 

a felső tagozatos tanulók testnevelési tanóráinak adott helyszínt, kivétel a tavaszi és kora őszi 

időben, amikor ugyanis a műfűves pályán tartották a testnevelők a tanórákat. 

 Minden hétköznap 14 óra után a tanfolyamosok vették használatba a küzdőteret. 

Legmagasabb arányban a Telki SE kosárlabda szakosztálya, átlagosan havi 50 órában, 

valamint a Budajenő KSE-Telki SE közös labdarúgó szakosztálya tartózkodik bent minden 

kedden és csütörtökön, 20 órában. Ezen felül a teremsportok kaptak helyet, felnőtt röplabda 

csapatok, kosár csapatok és focisták, valamint kézilabdázók, atléták, jógások bérlik. 

Hétvégente szinte kivétel nélkül októbertől-május végéig foglalt az összes nap, a Pest megyei 

kosárlabda szövetség bérli az utánpótlás korosztályok számára kosárlabda mérkőzésekre ezen 

felül 2022-ben két alkalommal is megrendezte csarnokunkban a terepfutás.hu a Budai Trails 

futóversenyét, több családi délutánt, szülinapot ünnepeltek, a Balatonman Falkanap-

versenyfelkészítő edzőnapját tartotta itt. Kisebb számban akadnak felnőtt csoportok, akik 

teremfocira bérlik ki a helyiséget. 

Ez évben első alkalommal került megrendezésre május végén a Kodolányi Közösségi Ház, 

Telki Önkormányzata a Telki SE valamint az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány közös 

rendezésében a Sport és Művészeti Gála. Délelőtt sportnapnak adott helyszín minden 

sportintézmény, délután a csarnokban a berendezett színpadon és nézőtéren előadást tartott a 

Telki SE több szakosztálya, valamint az iskola diákjai zenés és színpadi előadással készültek. 

Közel 450 ember figyelte az előadást, a nap folyamán több, mint 1000-en megfordultak. 

A sportcsarnok 2022-ben két alkalommal adott helyszínt Diákolimpiai fordulónak. 

A nyári időszakban a július kivételével, amikor csak a helyi amatőr sportolók jártak be 

esténként, a június és az augusztus is táboroztatással telt, RG, kézilabda és kosárlabda táborok 

és edzések zajlottak, a hétvégék ellenben üresen maradtak. 

A tornaterem használata hasonlóan a sportcsarnokéhoz a tanév ideje alatt a legkihasználtabb. 

Hétköznaponként csak a Telki SE szakosztályai sportolnak (RG, tollas, taekwondo, vívás, 

sport rocky, judo, asztalitenisz). A bérlők a kedd-csütörtök kivételével térfeleket bérelnek, 

nem egész termet, de így is hétfőtől-péntekig 15.00-tól 20:00-ig teltházas a kihasználtság. A 

hétvégék folyamán összesen 4 órát tartózkodnak bent a taekwondosok és az asztaliteniszezők. 

A tanítási szünetek alatt az edzéseket sem tartják a szakosztályok. 

 

A műfű 2022-ben is kedvelt sportolási helyszín, mind az iskola tanulóinak testnevelés órán, 

mind a tanórák közötti szünetekben és a délutáni szabad órákban a parkban tartózkodó 
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gyermekes családoknak, gimnazista diákoknak. A bérlők két nap kivételével, amikor 16:00-tól 

már a pályára lép a Budajenei KSE-Telki SE labdarúgó szakosztálya az utánpótlás 7 és 9 éves 

korcsoportjával, csak az esti órákban foglalt a bérlők által. Nyolc felnőtt amatőr csapat 

használja heti rendszerességgel a pályát. Tavasszal a műfű körüli háló alsó szakasza cserére 

szorult, így azt a lelkes önkéntes labdarúgók egy szombati napon kicserélték. A nyári 

időszakban az amatőr sport is halványabban jelent meg. 

 

Nagy változást hozott az elmúló járvány, sokkal többen sportolnak és járnak rendszeresebben, 

ellenben az gazdasági helyzet okozta áremelkedés a sportcsarnok mindennapi életére is 

kihatással volt. Októbertől kezdve viszafogott áram, gáz és vízhasználat mellett működik az 

intézmény. Erre vonatkozóan a bérlők is tájékoztatva lettek, a fűtési hőmérséklet 16 fok fölé 

nem emelkedik, a melegvíz is csak a testhőre van beállítva. A bérlők figyelnek a 

lámpahasználatra is, csak szükség esetén világítanak a lámpatestek. A tanítási szünetben pedig 

csak alacsony hőmérsékleten keringett a levegő.  

dr.Frész-Tóthné Egri Eszter 

2023. 03. 09. 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2023. 
 

Az intézmény feladata:  

- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.  

- Amatőr művészeti csoportok, szakkörök és klubok működtetése, fenntartása, 

- Ismeretterjesztő, nevelő, szórakoztató programok.  

- Professzionális művészeti tevékenységek bemutatkozásának biztosítása. 

- Az önművelés különböző formáinak az egyéni és közösségi művészeti ambíciók 

kibontakoztatásának teret ad.  

- Civil szervezetek működésének segítése, támogatása. 

- Az ünnepek kultúrájának gondozása. 

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 

segítése.  

- Nemzeti ünnepek megszervezése. 

- Szórakoztató programok, kiállítások, tárlatok, hangversenyek szervezése. 

- Életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. 

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése. 

- A megértés, a befogadás elősegítése. 

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása. 

- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, és egyéb művelődést 

segítő lehetőségek biztosítása. 

- Hagyományos művészeti fesztiválok, alkotó táborok, hagyományteremtő rendezvények 

szervezése.  

- A filmkultúra terjesztése és népszerűsítése. 



12. 

 

A Közösségi Ház energia takarékossági okokból december 21-től január 23-ig zárva tartott. A 

dolgozók ekkor vették ki a szabadságukat.  

 

 

Családi Hétvégék (koncertek, kiállítások, bábszínház) 

A családok, gyerekek számára tervezünk havi rendszerességgel fizetős színházi előadásokat, 

koncerteket, amelyeket szombaton délelőtt szervezünk. Természetesen óvodai, iskolai keretek 

között továbbra szervezünk előadásokat az intézményekkel egyeztetve.  

Március 4.   Lóca együttes interaktív koncertje 

Március 25.   Gryllus Vilmos koncert 

Április 22.   Ákom Bákom Bábszínház: A csillagszemű juhász  

Június 4.  Picuri Muri gyerekkoncert 

 Szeptember  Kolompos zenekar 

 Október  Batyu színház 

November:  Napraforgó zenekar 

December  Kaláka együttes 

 

Fiataloknak szóló előadások, programok 

 

Informatikához kapcsolódó előadásokat tervezünk 

 

DISCO  

A fiataloknak nagy szükségük van szórakozási lehetőségre, az idei évben is próbálkozunk 

havonta-kéthavonta. 

 

Színházi kamara előadások:  

Szeretnénk olyan előadásokat hozni a Pajtába, illetve a nagyteremben, aminek nincs túl nagy 

színpadi kelléke, ezek az előadások belépőjegyesek lennének. 

 

 

Kreatív műhelyeket a jeles napokhoz kötődően szervezünk 

Ezeket a foglalkozásokat a Közösségi Ház munkatársainak bevonásával végezzük. Esetenként 

hívunk meg szakembereket a műhely vezetésére.  

Jeles Napokhoz kötődően szervezzük.  

 

Mesés foglalkozások (különböző tematikákra épülve) családi délutánok a könyvtárral együtt 

kerülnek megszervezésre.  

 

Előadóestek, író-olvasó találkozók 

 

Szeretnénk különböző témákban meghívni neves előadókat, ezeket a rendezvényeket is 

belépősre tervezzük.  

Felolvasóest: Wass Albert felolvasás (február 24.) 

 

Táncházak: 

Terveink között szerepel: magyar, szerb, ír, görög stb. estek szervezése.  

 

Koncertek:  

Szeretnénk különböző stílusú zenei műfajokat bemutatni a közönségnek.  
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elsősorban helyi előadókat tervezünk meghívni.  

 

Komolyzenei koncertek, kamara előadások 

Szeretnénk tovább folytatni a komolyzenei koncertek szervezését is a HÁZIMUZSIKA 

keretein belül.  

Klubélet tovább fejlesztése: a filmklub mellett  

A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények: 

• Március 15.  

• Október 23. 

 

A település ünnepei: 

Február 4.   Falu disznaja 

Május 19-20.   Telki fesztivál 

Október 15.   Falu káposztája 

 

Egyéb ünnepek:  

Április 11.   Költészet napja (Gubík Ági: Az én József Attilám) 

június 4.   Gyermeknap  

Szeptember 29. Idősek napja 

December 3.  Adventi gyertyagyújtás -vásár, műsor 

December 10.   Adventi gyertyagyújtás -vásár, műsor 

december 17.  Adventi gyertyagyújtás -vásár, műsor 

December 20. (Idén 24-ére esik a 4. vasárnap ezért előbb rendezzük meg vagy 

összevonjuk 17-én.)  Adventi gyertyagyújtás -vásár, műsor 

 

Kiállítások: 

A kiállítás élőlények, természeti kincsek, művészeti alkotások, népművészeti tárgyak, egyéb 

alkotások, meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. Kortárs alkotó 

művészek kiállítási anyagai mellett a szakmai körökben is elismert képzőművészeket, 

festőművészeket kérünk fel. Szükségesnek tartom népművészeti kiállítások bemutatását is. 

Kiállításainkat továbbra is un. „csatlakozó programként” kívánjuk megrendezni. Terveink 

között szerepel, hogy minden hónapban új kiállítást tekinthessenek meg az érdeklődők.  

• Jakab Mária 

• Juhos Kiss Csenge kiállítása 

• Pelles Róbert 

Baba kiállítás (április) 

Hüllő kiállítás (október) 

Legó kiállítás (szeptember) 

Robotika bemutató-robot simogató (november) 

 

Képzés, felnőttképzés, ismeretterjesztés: 

• Az idei évben terveink között szerepel fotótanfolyam, tánctanfolyamok, kreatív 

tevékenységek. 

• Az ismeretterjesztő előadásokkal az informális képzést segítjük elő.  

• Komolyabb tanfolyamok beindítása pályázati forrás mellett valósulhatna meg. 

(számítógépes tanfolyam stb.) 
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Varrótanfolyam: február 27., április, október 

Varrótanfolyam workshop (egy-egy alkalom) 

Kosárfonó tanfolyam tervezett időpontja május-június 

 

TELKI FESZTIVÁL 2023. május 19-20. (programtervezet) 
 

Május 18. 0. nap Kodolányi János Közösségi Ház 

Komoly zenei koncert: Balogh Alexandra 
 

május 19. péntek 

 
Sportcsarnok 

17.00  RG TÁNCSZÍNHÁZ 

 

Kodolányi János Közösségi Ház 

 

18.00   Telki Női Kar koncert 

18.30   Pelles Róbert kiállítás megnyitó (nagyterem 

20.00  THE JUICE The zenekar koncertje 

22.00  PEDROFON zenekar buli 

 

május 20. szombat 

 
10.00-20.00 Kirakodó vásár (Petőfi S. u)  

11.00-19.00 Népi játszó, ugrálóvár, mászófal (önkormányzat udvara) 

11.00-19.00 Turmix bringa, Tik-tok stick, Buborékmerítés  

11.00-18.00 Pajta Szádhana - Integrál Egészségtudatosság Műhely programjai 
10.00-18.00 Vitéz László Bábjáték automata  

 

SZÍNPADI MŰSOROK:  

 

10.00   Sportbemutatók 

11.00   Szóló szőlő, csengő barack (Ládafia Bábszínház) 

12.00   Sport bemutatók 

14.30   PICURI MURI gyerekkoncert 

15.45   Senior örömtánc 

ZENEI PALETTA 

16.30   Vakfolt 

18.00   Blues Dosers 

19.15   Telki érdemérem átadó ünnepség  

20.00   Tüzes ostor bemutató (színpad előtt)  

20.30   Soulwei zenekar élő koncert 

22.30 -   Foreland zenekar  
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Nyári táborok szervezése 

 

Az idei évben újra próbálkozunk nyári napközis tábor szervezésével július elején és augusztus 

közepén.  

 

ALTALÉNA ZENEI FESZTIVÁL (július 25-től augusztus 4-ig)  

évek óta biztosítjuk a helyszínt.  

 

Őszi mini fesztivál és egészségnap 

(tervezett időpontja szeptember 9.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szépen alakul a termeink bérlése, már vannak megkeresések lakodalmak, keresztelők, zenei 

fesztivál, születésnapok.  

 

Az elmúlt három év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a zárások mellett is sikerült a 

különböző rendezvényeinkre jelentős számú érdeklődőt megszólítanunk. Nagyon sok új 

programot szeretnénk beindítani, a lakosság igényeit figyelembe véve.  

 

Tapasztalataink szerint a munkaterv egy tervezet, amely folyamatosan és rugalmasan változik 

a lakosság igényei szerint. Állandóan adódnak új lehetőségek, új ötletek, külső megkeresések, 

amellyel folyamatosan gazdagítjuk a programjainkat. 
 
Telki, 2023. március 16.  

          Berényi Ildikó 

          intézményvezető 

 

Könyvtár (Munkaterv 2023) 

Könyvtári programtervek:  

 

Belépődíjas előadások: 

- Orvos-Tóth Noémi pszichológus 

- Almási Kitti pszichológus 

- Pál Feri mentálhigiénés szakember, pap 

- Magyar Népmese Napja – Csernik Szende Pál lábbábos mesemondása  

- Fábián Éva karácsonyi mesemondás gyerekeknek, felnőtteknek 

Meghívott előadók: 

- Szebényi Ági színháztörténeti előadások  

- Szász Éva Két keréken Zsámbékon és környékén című könyv bemutatója  

- Telegdi Ágnes természetismereti előadása  

Gévai Csilla írónő környezettudatos előadása diákoknak 
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Éves tematikus foglalkozások 

Március: 

 Könyvtári ismerkedés: 

Vendégeink az óvodás gyerekek 

- Hónapok meséje: alsó tagozatos mesefoglalkozás  

Április: 

- Mary Poppins tematikus nap iskolásoknak 

Május: 

- KönyvTÉR – rendhagyó gyereknap a Közösségi Ház udvarában: - könyvcserélde, 

papírszínház, kézműves foglalkozás, társasjáték  

Szeptember: 

- 3 kismalac és a farkas: óvodás foglalkozás (10.000 Ft anyagköltség) 

Október: 

- Rumini tematikus nap  

- Irodalmi kvíz  

November: 

- Harry Potter tematikus nap  

- Filmkvíz 

December: 

- Téli mesefoglalkozás: finn népmese  

- Téli mesefoglalkozás: A legszebb ajándék című mese 

KSZR: Bauer Barbara, Dániel András (Szentendre fizeti) Országos Könyvtári Napok (OKN) 

októberben 

Egész éves feladatok: 

- Vásárolt és felajánlott könyvek feldolgozása: Szikla Integrált könyvtári rendszerbe 

felvinni, pecsételni, raktári jelzetet felragasztani (cutter) 

- Telki portálon az aktuális információk megosztása 

- Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár facebook oldalán az új könyvekről 

készült fotók feltöltése, aktuális könyvtári információk megosztása 

- Plakát készítés, szerkesztés, nyomtatás 

- Híradás a helyi Telki Naplón keresztül, cikkek írása 

- Kölcsönzés, könyvek visszahozatala, könyvtárközi kérések teljesítése 

- Könyvajánlás, tájékoztatás 

 

Ruják Györgyi könyvtáros 

 

 


