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Évről-évre egyre nagyobb 
probléma a hulladékkérdés. 
Legyen szó háztartási szemét-
ről, utcai szemetelésről, sze-
lektív vagy zöldhulladékról, 
folyékony hulladékról, kutya-
ürülékről, a földet, vizet, le-
vegőt szennyező anyagokról, 
úgy tűnik, a helyzet egyre 
rosszabb, pedig a problémák 
kezelésére egyre nagyobb 
erőket mozgósítunk. 

Nem helyi problémáról van 
szó. A jelenség országos, mi 
több: globális. Ugyanakkor 
legszűkebben vett környeze-

tünkben is határozottan megmutatkozik. 

Ahhoz, hogy megértsük a jelenség lényegét, egy kicsit hátrébb 
kell lépnünk, és kiszabadulnunk a takarítás – büntetés – méltat-
lankodás háromszögéből. Engedjenek meg tehát néhány 
szokatlan gondolatot a szemétről az országos sajtóból unalomig 
ismert korholó méltatlankodás helyett. Ígérem, a végén vissza-
térünk a takarításhoz és büntetéshez is. 

A szemetelés: bűn. Hallottuk ezt valaha? Nem. Egyik nagy világ-
vallás sem tiltja közvetlenül. A világi filozófusok nem értekeztek 
erről az elmúlt évezredekben, sőt, a törvények is csak a legújabb 
kor legvégén fedezik fel a szemetelést, mint közproblémát, 
amivel valamit kezdeni kell. Miért van ez? Tényleg így van?  

A nyelv gyakran árulkodó. A szemét és a hulladék szó is a lepo-
tyog, földre esik gondolatkörből sarjad, egyik szláv, a másik türk 
eredettel. Faluhelyen a fáról lehulló falevéllel a fa is szemetel, 
ahogy az eső. A hulladék lehullik, ahogy a szem szemetel a 
kalászból. A szemetelés a természet rendje, gondolhatta az 
ember évezredeken át. S maga is szemetelt. Minden paraszti ház 
udvarának része volt a szemétdomb, ahogy a falu határában 
lévő szemétlerakó és dögkút is. A szemét jellemzően szerves 
hulladék volt, mértéke pedig annyival kevesebb volt, hogy fel 
sem merült problémaként.  

A városiasodással azonban az emberek sokan, szűk helyen, falak 
között kezdtek élni. Szemetüknek már nem jutott saját udvar, 
benne domb és kakas. A szemét a mindenki által használt 
utcákon, tereken gyűlt. A bibliai gyehenna egy óriási égő 
szemétdomb volt, s a középkori városokban az utcán folyt a 
fekália. Az immár egymás felett is lakó emberek egymás fejére 
borították az ürüléket. Az elborzasztó és járványokkal gazdag 
időszaknak az iparosodás vetett véget, amikor a városok 
szervezettsége és gazdagsága annyival nőtt, amennyivel 
fontosabb lett az iparmágnások számára a járványok és az 
elviselhetetlen közállapotok megszüntetése. Megszerveződött a 
hulladékszállítás és kiépült a csatornarendszer, ami mai napig a 
szilárd és folyékony hulladékkezelés alapinfrastruktúrája. 

A városiasodási folyamat azonban nem állt le, sőt, fokozódott. A 
városokba özönlő emberek töménytelen szemetet állítottak elő, 
a hulladék pedig a városokon kívül gyűlt. Az iparosodás második 
hulláma a fogyasztás döbbenetes megnövekedésével, és a 

műanyagok, csomagolások megjelenésével együtt érkezett. A 
GDP pörgött, a közgazdaságtan bálványa, a növekedés határo-
zott meg mindent. A média mindenhová, a legeldugottabb falu-
ba, a legszegényebb országba is eljuttatta a féktelen fogyasztás 
igéjét, és az olcsó, tömeges, csomagolt termékeket.  

És az emberek fogyasztottak és szemeteltek, egyre növekvő 
számban és egyre növekvő mértékben. Ennyi szemetet képte-
lenség kezelni. De sem a falusias, sem a városias környezetben 
nem voltak megszilárdult szokások, erkölcsi törvények, melyek 
gátat szabhattak volna a szemetelésnek. A városi ember azt 
szokta meg, hogy elviszik a szemetét, takarítanak utána, a falusi 
pedig, hogy a hulladék jó helyen van a szemétdombon, akkor is, 
ha tízszer-százszor több, mint nagyanyáink idején, és nem  
krumplihéjról, hanem rovarirtós műanyagflakonról van szó. A 
szemetelés továbbra sem volt bűn. Legalábbis közvetlenül nem 
nevezte senki bűnnek. 

Más kérdés, hogy a fösvénység, a torkosság és a jóra való restség 
közvetlen következményeként lehetett volna bűnnek nevezni. 
De a fejlett nyugat hipokritaként viselkedve eltüntette a 
nyomokat a harmadik világba, a gyarmatokra, vagy a természet 
kevésbé szem előtt lévő helyeire. Probléma megoldva… 

Nálunk, a szocializmusban pedig kialakult egyfajta lumpen 
világnézet, ami a középkori városokhoz hasonló igénytelen-
séggel a szemetet, a mocskot a közös terekben természetesnek 
tekintette.  A csikk elpöckölése, a szemetelés teljesen ter-
mészetessé vált. A felelőtlenség, a felelősség másra hárítása, s 
ezzel együtt az elemi szolidaritás hiánya kultúránk – ha lehet ezt 
a szót használni – részévé vált és mai napig velünk él. 

A rendszerváltás, valamint a hullámokban érkező gazdasági 
prosperitás és megszorítások, válságok mindössze annyit változ-
tattak a közállapotokon, hogy ha volt pénzük az embereknek, 
akkor látványosan több lett a szemét az utcákon. Mára ez min-
den korábbi mértéket meghaladott és országos problémává 
lépett elő. 

A gondot fokozza, hogy a nagy nyugati rendszerekhez csat-
lakozó hulladék-újrahasznosítási rendszerek csődöt mondtak. 
Mint kiderült, az újrahasznosítás mítosza felettébb ingatag. A 
szemét nagy részét lehetetlen újrahasznosítani, sőt akár elégetni 
is. A hulladék nagyobbik része a gazdag országok levegő- 
szennyezési kvótáival seftelés módszerét átvéve, más országok 
terhére, külföldre került, óriási környezeti katasztrófát okozva a 
népességrobbanás és fogyasztásmánia miatt helyben keletkező 
irgalmatlan szennyezéshez adódva. India, Kína és számos afrikai 
ország egyetlen, hatalmas szemétlerakó lett. A tengerek, 
óceánok vizén országnyi szemétszigetek úsznak. Az amerikai, 
európai, és mára már a kínai szemét nagy része is a nemzetközi 
vizeken végzi. A világ kiborítja a bilit az ablakon, semmi sem vál-
tozott. 

Egészen mostanáig. A globalizációval a szemét is globalizáló-
dott. A kiöntött bili tartalma egyre inkább a saját nyakunkba 
borul. A dolgok nem mehetnek így tovább. Kína nem fogad több 
amerikai szemetet. A skandináv mocsok nem jut el Afrikáig, 
ahogy korábban. Lassan mindenki szembesül a saját piszkával. A 
nálunk sokszorosan több szemetet termelő, gazdag norvégok 
talán legutoljára. De végül mindenki. 
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2019. február 27-én, a Pipacsvirág Általános Iskola aulájában 
került sor az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -ke-
zelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” lakossági fórumára. 

Az „ÉMO 7.” beruházás keretében Telki eddig csatornázatlan 
területein történik meg a hiányzó közmű kiépítése. A projekt - 
amelyhez településünk 2016-ban csatlakozott - a Kohéziós Alap 
és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásból valósul meg. 

A regisztrációt követően Deltai Károly polgármester köszöntötte 
a megjelenteket (100 felett volt a résztvevők száma). Beszé-
dében kiemelte, hogy a szennyvíztisztítóra korábban felvett 
lakossági hitel néhány évvel ezelőtti állami átvállalásának, és a 
mostani fejlesztéshez nyújtott hazai, valamint uniós forrásoknak 
köszönhetően a lakosság szempontjából 100%-osan támoga-
tottnak minősül a csatornázási beruházás. 

A kivitelező Mészáros & Mészáros Kft. részéről Bujtor József pro-
jektvezető elmondta, hogy a teljes „ÉMO 7.” beruházás 10-12 
települést érint. Hozzátette, hogy Telkiben idén májusban indul-
hatnak el, és ideális esetben egy év alatt véget is érhetnek majd 
a munkálatok, amelyek során domborzat szerint fentről lefelé 
fognak haladni. Hangsúlyozta, hogy minden utcában lesz 
szórólapos értesítés a tervezett kezdés és végzés időpontjáról, a 
bekötések pontos helyét, és a további részleteket pedig 

egyeztetni fogják az érintett ingatlanok tulajdonosaival. 

A beruházás keretében, a jelenlegi tervek szerint települé-
sünkön 221 ingatlant kötnek be a szennyvízhálózatba, ehhez 3,4 
kilométer gerincvezetéket építenek. Üres telkeket nem tudnak 
előközművesíteni, ezt nem finanszírozza a projekt (feltétel, hogy 
lakóépület és vízmérő legyen a telken). A projektet hivatalosan 
2021. február 5-ig kell lezárni, ám Telkiben korábban várható az 
új hálózat teljes átadása. Bujtor József kiemelte, hogy amíg nem 
történik meg a műszaki átadás-átvétel, addig nem szabad ráköt-

Indulhat a csatornázás 

Ezért egyre több helyen szigorítanak a hulladékkezeléssel és 
szemeteléssel kapcsolatban. Magyarországon is tervezik a 
szemetelés szabálysértésből bűncselekménnyé nyilvánítását. 
Csakhogy attól, hogy egy jogszabályt átírnak, nem írják át a 
fejekben lévő, olykor sok százéves megszokásokat. Sajnos a 
fejekben a szemetelés még nem bűn. A megszokások pedig las-
san változnak, nem követik a törvényalkotói tollvonásokat. 
Büntetni pedig nehéz, mert szemétnek sosincs gazdája, csak ter-
melője. 

Szerencsére országosan és itt helyben is sokan vannak, akiket 
zavar a szemét, a környezetrombolás, és ezt ki is nyilvánítják. Sőt, 
nem kevesen akadnak olyanok is, akik tevőlegesen részt vesznek 
a takarításban. Köszönet nekik! Az önkormányzat segíti az 
önkénteseket, és általában is megpróbálunk mindent megtenni, 
hogy az állapotokon javítsunk. Ezért véges erőforrásaink maxi-
mumát igyekszünk a köztisztaság javítására fordítani. De ez nyil-
ván nem megoldás, csak tüneti kezelés. A valódi, oki kezelés a 

szemetelés megszüntetése lenne. Közhely, hogy az a jó szemét, 
ami nem keletkezik. A cél tehát nem az, hogy jobban és többet 
takarítsunk, hanem hogy kevesebbet szemeteljünk. Sokkal 
kevesebbet, mert ami most történik, az kezelhetetlen és elfo-
gadhatatlan. 

A címben megfogalmazott kérdésre pedig nyilvánvaló a válasz. 

Azé a szemét, aki megtermeli. Legyen az háztartási hulladék, 
kutyaürülék vagy lom: a szemét a tiéd. Nem a közterületre való 
és végképp nem a természetbe. Neked, neki, nekünk, a szemét 
gazdáinak, termelőinek kell gondoskodnunk róla. Nem mástól 
várni, hogy takarítson utánunk. Rendet kell tennünk a 
fejünkben, és megérteni, hogy csak és kizárólag a mi 
felelősségünk a saját szemetünk, és bűn a környezetet és a 
közösséget terhelni vele, ahogy eddig megszoktuk. 

Deltai Károly 
polgármester 
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Segítség a tervezett szennyvízcsatorna-
hálózatra csatlakozó tulajdonosoknak 
 
Az ingatlan határán belül a lakóház (igény esetén melléképület: 
mosókonyha, nyári konyha, stb.) háztartási szennyvizét a 
kivitelező által a telekhatáron belül kb. 1 méterre elhelyezendő 
tisztító aknáig az ingatlan tulajdonosának (használójának) kell 
majd elvezetnie. 

A tisztítóakna helyének kijelölését a kivitelezés fázisában a 
kivitelező szakemberei egyeztetik majd a tulajdonossal, a kért és 
szabályosan elhelyezhető akna pozícióját a helyszínrajzi vázla-
ton írásban (a tulajdonos által is aláírással megerősítve) rögzítik. 
A bekötővezeték építése csak ezt követően történik meg! 

Azon ingatlanok, amelyek utcasarokra esnek, és mindkét 
utcában lesz közterületi csatorna, bármely ágra kérhetik a csat-
lakoztatásukat. A települési hálózat terve a Telki Polgármesteri 
Hivatalban kifüggesztésre kerül, megtekinthető lesz. Ezen a ter-
vező bejelöli az általa javasolt ingatlan-csatlakozást, amelytől 
jelen tájékoztatóban megfogalmazottak figyelembevételével a 
tulajdonos eltérhet. 

A házi szennyvízelvezető csatorna építése nem engedélyköte-
les, de javasolt az alábbi védőtávolságok betartása (minimum): 
épülettől: 1,0 m; vízvezetéktől: 1,0 m; gázvezetéktől: 1,0 m; föld-
kábeltől: 0,8 m. 

A házi szennyvízcsatornát minimálisan 1% (1 cm lejtés 1 m-en), 
maximálisan 10% (10 cm lejtés 1 m-en) egyenletes lejtéssel, a 
legkevesebb iránytörés beiktatásával kell megépíteni. A lejtés-
nek végig azonosnak kell lennie a dugulás megelőzése 
érdekében! Amennyiben iránytörés szükséges, úgy a 90 fokos 
iránytörést célszerű 2 darab 45 fokos idommal megoldani a 
későbbi könnyebb karbantartás érdekében (nagyobb íven a 
tisztítóspirál áthatoló-képessége jobb). 

A bekötővezeték javasolt csőátmérője 110 mm, anyagát tekint-
ve KG-PVC (narancssárga színű) szennyvízcsőből kell megé-
píteni. Csatlakozásai vízzáró kötéssel (gumigyűrűs) készüljenek: 
nem csak a szennyvíz talajba való kijutása megakadályozására, 
hanem a talajvíz csatornahálózatba való nemkívánatos beveze-

tése miatt is. Ugyancsak tilos az esővizet a szennyvízcsatornába 
vezetni! Ez utóbbit ellenőrizni fogják és szigorúan büntetik! 

A házi csatorna javasolt minimális földtakarása a felületi terhelés 
miatt (minimum): gépkocsi bejáróban 1,2 m; egyéb területen  
0,8 m. Ezen földtakarási értékek szükség esetén és egyedi ese-
tekben műszaki védelem (hőszigetelés, védőcső, védőbeton) 
alkalmazása mellett csökkenthetők. 

A házi csatorna kiépítésénél célszerű az épület azon pontjától 
indulni, ahol a lakóház belső lefolyócsöve átvezetésre került az 
épület külső falán (kitörési pont). A kitörési pont és a kivitelező 
által elhelyezett házi tisztítóakna között célszerű a legrövidebb 
úton lefektetni a házi csatornát. 

Amennyiben az ingatlan szennyvízcsatornára rákötendő lakó-
szintje vagy pinceszintje a gerinccsatornán található (rákötéstől 
jobbra és balra lévő szomszédos) akna fedőlapja szintjénél 
mélyebben van, az ingatlan bekötőcsatornájára a szennyvíz  
visszaáramlását meggátló gyári szerelvényt (torló csappantyút) 
célszerű - karbantartása miatt hozzáférhető módon - beépíteni. 
Az 58/2013. (II.27.) számú kormányrendelet 85.§ (2) szerint: „A 
gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az 
ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedőlap-szintje 
feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz 
károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedőlap-szint alatti szi-
fonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan 
elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem 
beépítésével biztosítja.” 

A közcsatorna részét képező, a kivitelező által épített házi 
tisztítóaknába az ingatlanról a házi csatornát bekötni a 
tisztítóaknán gyárilag kialakított tokos csonkon keresztül kell. 
Amennyiben az épület felől érkező és a gyári csonk között jelen-
tős szintkülönbség mutatkozik (amelyet a legnagyobb lejtéssel 
sem lehet megoldani), két darab 45 fokos idommal, valamint a 
közéépített csőszakasszal rövidtávon egy nagyobb lejtés beé-
píthető közvetlenül a tisztítóakna elé. 

A 110 mm-es házi szennyvízcsatornára a későbbi karbantartást 
lehetővé tevő tisztítónyílásokat célszerű beépíteni. Ezek javasolt 
helyei: az épületből való kilépést követően az iránytörésekben, 

Házi szennyvízcsatorna-építési javaslat

ni a csatornára – ennek időpontjáról az önkormányzat fogja 
értesíteni az érintetteket. 

A projektvezető elmondta, hogy a kivitelezés alatt egy-egy 
utcában kb. 1-2 hétig várható forgalomkorlátozás. Minden 
nyomvonal naponta be lesz temetve, és reggel 7 óra előtt, 
valamint 17 óra után biztosítja a kivitelező a behajtást az érintett 
ingatlanokhoz. 

Bujtor József kifejtette, hogy jelen beruházás keretei között az 
eredeti állapotnak megfelelően fogják helyreállítani az utakat. A 
munkálatok előtt állapotfelvételek fognak készülni, amelyeken a 
jelenlegi helyzet rögzítésre kerül, és ezeknek megfelelően fogják 
majd visszaépíteni a felbontott burkolatot. Hozzátette továbbá, 
hogy a kivitelező garanciálisan javítani fogja a hálózatépítés 
miatt esetlegesen később bekövetkező süllyedéseket, besza-
kadásokat. 

A víziközmű szolgáltató Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-t Tasnádi 
Tamás üzemvezető képviselte a fórumon, aki hangsúlyozta, 
hogy az ingatlanokon a lakosok által megvalósítandó belső 

hálózat kiépítésére nem kérnek terveket (a belső munkálatok 
költségét az ingatlantulajdonosok viselik). Elmondta, hogy 
lehetőség lesz locsolási mellékvízmérőt is kiépíteni, vagy a lo-
csolási időszakban, május 1-je és szeptember 30-a között 10% 
jóváírást igényelni a csatornadíjból. Kiemelte, hogy a 
csapadékvizet szigorúan tilos belevezetni a szennyvízhálózatba. 
Tasnádi Tamás megemlítette az ügyfélszolgálatuk címét is 
(Zsámbék, Magyar utca 1.), ott lehet majd ugyanis intézni a 
rákötéssel kapcsolatos ügyeket. 

A területen kb. 30 ingatlan esetén lesz szükség átemelőre. Ezeket 
a kivitelező építi meg és az ÉDV fogja üzemeltetni. Az áramforrás 
kiépítése a tulajdonost terheli. Az üzemeltető kér mindenkit, 
hogy lehetőség szerint narancssárga színű KG-PVC csövet 
használjanak a telken belüli építéshez, és ne szürke PVC csövet, 
mert utóbbi épületen belüli alkalmazásra való. 

A tájékoztatót követően a jelenlévő lakosok kérdéseket tettek 
fel, amelyeket az illetékesek megválaszoltak. 

Szilágyi Balázs 
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Házi szennyvízbeemelő beépítése

Tájékoztató a terv szerint csak házi beemelővel 
ellátható ingatlanok (mélyebben fekvő lakások) 
tulajdonosainak részére 
 

A kivitelező feladatai 
 
A komplett házi beemelő aknát (szerelvényekkel és a szivattyú-
val együtt) a kivitelező építi be az ingatlantulajdonos által kért, a 
kivitelezővel egyeztetett helyre. A tulajdonos a beépítés helyét 
tartalmazó - a kivitelező által elkészített - vázrajzon aláírásával 
igazolja, hogy az ingatlan határán belül az egyeztetett helyre (az 
üzemeltető által hozzáférhető helyen, lehetőség szerint gépjár-
művel megközelíthetően) épül az átemelő akna. Ezen aláírás 
nélkül nem kezdhet munkát a telken belül a kivitelező. Az aláírt 
telepítési vázlat szerint beépített akna esetleges későbbi áthe-
lyezésének minden költsége a tulajdonost terheli. 

A házi beemelő és a közterületi csatorna közötti szennyvíz-
nyomóvezeték „kulcsrakész” megépítése, a nyomvonal eredeti 
állapotnak megfelelő helyreállítása szintén a kivitelező feladata. 

A szivattyú villamos kapcsolószekrényét, és a vezérlést biztosító 
szekrény szakszerű felszerelését, valamint a szivattyú villamos 
bekötését ugyancsak a kivitelező végzi. A kivitelező munka-
végzésének határa az ingatlan tulajdonosa által az átemelőhöz 
közeli helyen (2-5 méter) biztosított villamos csatlakozási pont 
(három szabad ér). Ez egyben a felelősségi határ is. 

A lakosság részére át kell adni a házi csatorna csatlakoz-
tatásához szükséges gumigyűrűt, amely az akna tartozéka. 

Az elkészült beemelő akna üzembe helyezéséhez szükséges 
dokumentumokat - érintésvédelmi jegyzőkönyv, gépkönyv, 
kivitelezői és szabványossági nyilatkozat, forgatási próba 
jegyzőkönyv, stb. - a műszaki ellenőr a kivitelezőtől a helyszínen 
veszi át. 

 

Az ingatlan tulajdonosának feladatai 
 
A kivitelező az ingatlan belső villamos rendszeréhez nem nyúl-
hat, azon átalakításokat nem végezhet, ezért a fő- vagy mel-
léképület külső falán a villamos csatlakozási pontot a tulaj-
donosnak (az épület használójának) kell biztosítania. 

A szivattyú biztonságos működése érdekében szükséges (1,5 
kW-os szivattyú esetén 1 fázisú, 25 A-os „C” típusú, 1,0 kW-os 
vagy kisebb szivattyú esetén 1 fázisú, 16 A-os „C” típusú) biz-
tosíték felszereltetése (cseréje) az ingatlantulajdonos feladata. A 
szivattyú teljesítmény paramétereit a kivitelező adja majd meg 
az építés fázisában az ingatlan tulajdonosa részére. A csat-
lakozási helyig kiépítendő három eres, erenként 2,5 mm2 
keresztmetszetű, kettős-szigetelésű rézvezeték kiépíttetése 
szintén az ingatlantulajdonos feladata. 

Szükség esetén a biztosíték cseréjét csak az áramszolgáltató, a 
csatlakozóhely kiépítését csak villamossági szakember (érin-
tésvédelmi jegyzőkönyv készüljön!) végezheti el a tulajdonos 
megbízásából! 

A házi szennyvízelvezető csatorna bekötését a házi beemelő 
aknába a tulajdonosnak kell elkészítenie. Az átemelő aknafalá-
nak átfúrásához pisztolyfúróba fogatható, gyárilag erre a célra 
készíttetett korona-fúró használata javasolt. A csatlakoztatást az 
átemelőhöz a kivitelezőtől kapott NÁ 100 PVC vezeték vízzáró 
átvezetését biztosító gumigyűrű szakszerű behelyezésével kell 
elvégezni. Vigyázat! „Barkácsolt” megoldással nem alakítható ki 
vízzáró csatlakozás, és fennáll a veszély az átemelő akna falának 
tönkretételére is. A felelősség a tulajdonosé! 

A csatlakoztatást csak a csatornahálózat üzembe helyezését 
követően, az önkormányzat engedélyével lehet elvégezni! Erről 
a Polgármesteri Hivatal a rendszer próbaüzemének 
megkezdésekor fogja a lakosságot kiértesíteni. 

A megvalósult létesítmény vagyonvédelme az ingatlan tulaj-
donosának feladata. Ebbe a körbe tartozik, hogy a létesítmény 
szándékos megrongálásából fakadó kárt szintén a tulajdonos 
viseli. A jogok és kötelezettségek az üzemeltetővel megkötendő 
szolgáltatási szerződésben kerülnek pontosan meghatározásra. 
A rendeltetésszerű használatból származó meghibásodás 
javítási költsége az üzemelés során nem terheli a tulajdonost. 

Megjegyzés: A magántulajdon védelme miatt a lakóingatlan 
határán belül kiviteli munkák csak a tulajdonos hozzájárulásával, 
engedélyével végezhetők. Amennyiben a tulajdonos ettől 
elzárkózik, úgy a házi beemelőt a kivitelező nem építi be, és a 
közterületen - a telekhatár előtti 1 méterig megépített 
nyomóvezetékkel, azt ledugózva – teljesíti feladatát a vállalkozó. 

egyenes szakaszon legalább 10 méterenként. A tisztítónyílás 
legegyszerűbb módja egy szárával felfelé állított 110 mm-es T-
idom beépítése, amelyet a felszínig meghosszabbítunk. Itt úgy 
kell a csövet elvágni, hogy összetétel után a csövön lévő gyári 
tok a kiépítés helyétől (zöldterület vagy térbeton) függően a 
terepbe simuljon vagy kiemelkedjen belőle. A szagmentes és 
vízzáró lezárás gyári dugóval biztosítandó. Amennyiben 
járófelületbe esik a tisztítónyílás, célszerű kis átmérőjű (300 mm, 
a kereskedelemben kapható) öntöttvas vagy műanyag fedőlap-
pal védeni a felszín alatt 5 cm-re végződő, az előzőekben vázolt 
kiépítésű csonkot. A derékszögű irányváltoztatás két 45 fokos 
idoma közé célszerű a T-idomot beépíteni. Az így kialakított 
tisztítónyílásból mindkét irányban elvégezhető a tisztítás. 

TILOS a meglévő szennyvíztároló (derítő) túlfolyóját a tisz-
títóaknába csatlakoztatni, ezáltal a tisztíthatatlan minőségű 
szennyvízzel terhelni a megépült csatornát, és ezen keresztül a 
szennyvíztisztító telepet! A meglévő szennyvíztároló előtt a be-
csatlakozó vezetéket - az utcai gyűjtőhálózat üzembe 

helyezését követően - szét kell vágni, és a megépülő tisztító-
aknáig új szakaszt kell kiépíteni, hogy a friss szennyvíz mielőbb 
az utcai gyűjtőcsatornába jusson. Ez a megoldás ott jöhet szóba, 
ahol a szennyvíztároló most is az utca felőli telekhatár mellett, az 
előkertben van megépítve. Az épületek mögötti, „hátsó” elhe-
lyezésű tárolóknál az épületből kilépő vezetéket át kell „fordí-
tani” az utca felé, és a tisztítóaknáig új szakaszt kell építeni. 

Az üzemeltető (vízmű) a fent leírtak szabályos végrehajtását a 
fogyasztói szerződés aláírását megelőző időszakban helyszíni 
szemlén ellenőrizni fogja, és csak a szabályosan megépített, 
valamint becsatlakoztatott házi csatorna esetén köt szerződést 
az ingatlan szennyvízelvezetésére. 

A csatlakoztatást csak a csatornahálózat üzembe helyezését 
követően, az önkormányzat engedélyével lehet elvégezni! Erről 
a Polgármesteri Hivatal a rendszer próbaüzemének 
megkezdésekor fogja a lakosságot kiértesíteni. 
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Sportcsarnok tervismertetés 
 
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete meghall-
gatta és elfogadta a sportcsarnok terveivel kapcsolatos tervezői 
tájékoztatót. 
 

Költségvetés módosítása 
 
A testület megalkotta a 2/2018. (II. 20.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló, 5/2019. (II.28.) számú önkor-
mányzati rendeletét. 
 

Közművelődési rendelet felülvizsgálata 
 
A képviselő-testület elfogadta a helyi közművelődésről szóló, 
6/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendeletét. 
 

Közösségi ház és könyvtár létrehozása 
 
A testület előzetesen elfogadta az újonnan létrehozandó 
Közösségi ház és könyvtár közművelődési intézmény alapító 
okiratának tervezetét. A képviselők emellett úgy döntöttek, 
hogy a könyvtári szolgáltatások igénybevételére a megyei 
hatókörű városi könyvtár szolgáltatóval kívánnak megál-
lapodást kötni. 
 

Útfenntartási pályázat 
 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat 2019. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak 
elvégzésére pályázat kiírásáról döntött. 
 

Intézményüzemeltetési pályázat 
 
A testület az önkormányzati tulajdonú intézmények 
üzemeltetési feladatainak elvégzésére - határozott időre szóló - 
pályázat kiírásáról döntött. 
 

GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a GDPR bevezeté-

séhez szükséges feladatok, és az adatvédelmi tisztviselői (DPO) 
feladatok ellátásával Remete Sándor EV-t (4031 Debrecen, Derék 
utca 68., 7/62.) bízza meg. 
 

Pályázat civil szervezetek támogatására 
 
A testület döntött arról, hogy a 9/2017. (IV.04.) számú önkor-
mányzati rendeletben foglaltak alapján a helyi civil szervezetek 
részére nyújtható önkormányzati támogatások elosztására 
pályázatot ír ki. 
 

Környezetvédelmi Alap 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a 
Környezetvédelmi Alap 2019-es első félévi felhasználására. 
 

A Telki Óvoda nyári zárva tartása 
 
A testület elfogadta a Telki Óvoda nyári zárva tartásának 
időpontját a következők szerint: 

Harangvirág utcai székhely: 2019. július 29. - augusztus 25. 

Tengelice utcai telephely: 2019. július 1. - július 28. 

 

A polgármester szabadságolási ütemterve 
 
A képviselő-testület elfogadta Deltai Károly polgármester 2019. 
évi szabadságolási ütemtervét. 
 

Fogorvosi körzet módosítása 
 
A testület megalkotta az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló, 6/2005. (05.27.) számú önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló, 7/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendeletét. 
 

Kitüntető címek adományozása 
 
A képviselő-testület az idei évben is döntött a kitüntető címek 
adományozásáról. Ez alapján néhai Regős Ferenc részére posz-
tumusz Telki Díszpolgár, Callmeyer Ferenc és Pojják László 
részére Telkiért Érdemérem címet adományoz. 

szb 

Beszámoló a képviselő-testület üléséről 
 

Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból 
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

A Budakeszi Rendőrőrs a társszervek bevonásával idegen-
rendészeti ellenőrzést tartott a jogszerű tartózkodás 
ellenőrzése céljából. 

Közbiztonsági akció keretében idegenrendészeti ellenőrzést 
tartott a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrse 
2019. február 26-án 10 és 14 óra között. 

Az akcióban a rendőrökön kívül a Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal, a Munkaügyi Felügyelet, és a helyi közterület-felügyelők 

vettek részt, akik a megye két településén, Budajenőn és 
Telkiben ellenőrizték az építkezéseken dolgozó külföldi vendég-
munkásokat. A cél a külföldiek jogszerű tartózkodásának 
ellenőrzése volt. 

Az akció keretében a rendőrök és a társszervek 4 építkezést és 
16 személyt ellenőriztek, akikről megállapították, hogy jogsze-
rűen tartózkodnak az országban. Az ellenőrzés során a hatósá-
gok mindent rendben találtak. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közbiztonsági akció 
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KSH lakossági adatgyűjtés 
Telkiben 
 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Telki településen a hivatal 
elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 

2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, 
naplóvezetés 

2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves 
kikérdezés 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából 
a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának 
aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az 
ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében. 

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló, 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizal-
masan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgál-
tatja ki. Az eredményeket a KSH név és egyedi adatok nélkül, 
valamint összesített statisztikai táblázatokban közli. 

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között, a +36-
80-200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email 
címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertaná-
val és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu 
internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adat-
gyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

 

Május 10-én szünetel a  
gázszolgáltatás 
 

A TIGÁZ Zrt. tájékoztatása alapján az FGSZ Zrt. a zsámbéki gáz-
átadó állomáson karbantartási munkálatokat végez, ezért az 
érintett településeken, köztük Telkiben 2019. május 10-én 9-től 
15 óráig szünetel a gázszolgáltatás. 

A megjelölt időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének 
biztosítása érdekében kérik a felhasználókat, hogy a gázmérő 
előtti főelzárót zárt állapotban szíveskedjenek tartani. 

A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának 
érdekében a TIGÁZ szakembereinek meg kell győződniük ezen 
elzárók zárt állapotáról, amit ellenőrizni fognak. 

A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves 
megértésüket kérik, a szolgáltatás zökkenőmentes 
újraindításához nyújtott segítségüket pedig köszönik. 

Rendellenesség esetén hibabejelentést a TIGÁZ Zrt. diszpécser-
szolgálat 06-80-300-300 ingyenesen hívható telefonszámán 
lehet tenni. 

Rendhagyó fesztivállal 
készülünk az új közösségi ház 
avatására 
 

Jól halad az új Közösségi Ház és Könyvtár építkezése, és mind-
annyian izgatottan készülünk az idei Telki Fesztiválra, amelyet 
rendhagyó módon négynaposra tervezünk, és a kivitelezés üte-
mezése miatt május közepe helyett május végén - június elején 
rendezünk meg. 

A 2019-es fesztivál programja alapvetően Telki értékeire épül, 
így a műsorban számos helyben élő, vagy településünkhöz 
erősen kötődő előadó- és képzőművész kap szerepet. 
Csütörtökön, május 30-án délután rögtön két kiállítás meg-
nyitójával kezdünk, majd május 31-én, pénteken délután és este 
a főszerep - az új közösségi központ hivatalos megnyitása és az 
idei díjátadók mellett - ismét a bensőségesebb programoké lesz. 

A szombati napon számos újdonság várja majd a megújult 
helyszínen és termekben az elsősorban felnőtt szórakozni és 
mulatni vágyókat, vasárnap pedig – május vége lévén, bár egy 
hét késéssel – több érdekes programmal készülünk egy izgal-
mas gyermeknapra. 

Tehát érdemes elmenteni a dátumokat: május 30-tól június 2-ig 
Telki Fesztivál! A részletes program április végén várható. 

 

Móczár Gábor 
alpolgármester 

 

Fesztivál – kirakodóvásár 
 

Keressük azokat a (számlaképes) helyi lakosokat, akik a Telki 
Fesztivál keretei között megrendezendő kirakodóvásáron (2019. 
június 1.) saját termékeikkel szeretnének megjelenni. 

Jelentkezni Ruják Györgyinél, a 06-70-621-5308-as telefonszá-
mon, illetve a rujakgy@gmail.com email címen lehet. 
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Közösség

A képviselő-testület úgy döntött, hogy idén néhai 
Regős Ferenc részére posztumusz Telki Díszpolgár, 
Callmeyer Ferenc és Pojják László részére Telkiért 
Érdemérem címet adományoz. 
 
Regős Ferenc, Telki egykori tanítója 1949-től 1972-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig, 23 éven át tanította a telki gyerekeket. 

1949-től '54-ig a Budajenői Általános Iskolában, ahová akkoriban 
a felső tagozatosoknak már 
járniuk kellett, majd '55-től az 
intézmény megszűnéséig, '65-
ig Telkire költözvén a helyi isko-
la összevont alsó négy osztályát 
tanította egyedül. 1966-tól 
nyugdíjazásáig ismét Buda-
jenőn dolgozott. 

Kitűnő pedagógus volt, köz-
tiszteletben álló személyiség, 
aki a telki gyerekek generációit 
tanította, nevelte az iskolában 
és azon kívül is. 

1955-től igazgatója a falu 
egyetlen közösségi kultúrlétesítményének, a Telki Kultúrháznak, 
amelynek 1967-ben történt lebontása után ugyanezt a munkát 
folytatta a korábbi iskola épületében (amely irányítása alatt 
bővítésre is került) 1982-ben bekövetkezett haláláig. 

Telki egyszemélyes kulturális intézményeként 27 éven át 
szervezte a falu kulturális életét, az ünnepi rendezvényeket, és 
tanította be az iskolás gyerekeknek az ünnepi fellépési prog-
ramokat. 

Barátaival amatőr zenekart alakított, és éveken át zenélt a telki 
gyerekeknek az általa szervezett gyermekbálokon. 

1955-től elhunytáig Telki könyvtárosaként szerettette meg az 
olvasást, a könyvek világát gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. 
Elindította, működtette Telkin a József Attila olvasó mozgalmat. 
Könyvtárosi munkájáért 1970-ben díszoklevéllel tüntették ki. 

Irányította a Telki Ifjúsági Klubot, nevelte a fiatalokat, 
működtette a falu lakossága számára a település köztulajdonú 
televízió készülékét, szervezte az adások szabad megtekintését, 
amire nagy szükség volt, mert akkor még csak néhány családnak 
volt otthon saját tévéje. 

Feldolgozta az egykori Telki Apátság és község történetét, majd 
megírta a falu 1945 utáni, valamint a Budajenő-Telki Községi 
Tanács történetét, és vezette Telki Krónikáját. 

Munkássága során talált rá Kodolányi János telki származására. 
Javaslatára került 1974-ben a Kodolányi emléktábla az író helyi 
szülőházára, és ő alapozta meg a faluban a Kodolányi-kultuszt. 

Az utolsó „lámpása” volt Telkinek, pedig ezt az értékrendet 
képviselni és átadni a közösségnek talán éppen az 1949-től '82-
ig tartó időszakban volt a legnehezebb. 

Regős Ferenc a telki temetőben lévő sírjában nyugszik. 

Dr. Callmeyer Ferenc hosszú szakmai pályafutása során tekinté-
lyes és tiszteletre méltó életművel gazdagította az ország, és 
lakóhelye, Telki építészeti, településrendezési arculatát, 
kultúráját. 

Szerteágazó munkásságát dicséri, hogy megtervezte a település 
címerét, megírta a „Telki ezer éve” című monográfiát, valamint a 
telki katolikus templom számára elkészítette Szent István, 
Boldog Gizella és Szent László triptichonját. Nevéhez fűződik a 
Telki Ófalu értékmentő rendezése, javaslat a Pajta-Faluház 
felújítására, továbbá egy terv a telki Fő utca rendezéséhez. 

Önkormányzati bérlakásokat tervezett és elkészítette a telki 
temető rendezési tervét. Terveket készített az 1956-os emlék-
műhöz, amelyek nagyban hozzájárultak a végleges arculat 
kialakításához. Iránymutatása alapján rekonstruáltak és felállí-
tottak a Fő utcában egy régi emlékkeresztet (német nyelvű feli-
rattal). 

Négy éven keresztül önkormányzati képviselőként tevékeny-
kedett, és aktívan részt vett a helyi építészeti tervtanács 
munkájában. 

A Telki Fesztiválon és más rendezvényeken többször kiállítá-
saival és előadásaival gazdagította a programot, aktív részese 
volt a Telki történelméről készült kiállításnak az iskola 
könyvtárában. Ő tette fel az internetre a Geocatching Telki elne-
vezésű kirándulás anyagait. 

Nyugdíjasként is fáradhatatlanul tevékenykedik, helytörténeti 
kérdésekben számos javaslattal és információval segíti a fiata-
labb generáció kutatóit, és figyelemmel kíséri a helyi közélet 
eseményeit. 

 

Pojják László családjával 24 éve él Telkiben. Foglalkozása szerint 
villamosmérnök, és aki ismeri, megtapasztalhatta kiváló 
muzikalitását. 

Sok hangszeren - gitár, mandolin, szájharmonika, orgona - 
nagyszerűen játszó zenész, aki szereti társaságát szórakoztatni. 
Sok Telki Fesztiválon szerepelt. Szólóesten, illetve a régi, „Facsiga” 
zenekarával saját és költők verseit zenésítette meg és adta elő 
nagy sikerrel. 

Manapság az évekkel ezelőtt létrejött „T-358” formációban ját-
szik örömzenét telki zenészekkel. 

Közösségteremtő, mert kezdeményezője, támogatója, és 16 évig 
megbízható szereplője volt a Székely Betlehemes hagyo-
mányőrző előadásának. 

Alapos felkészültséggel szolgál kántorként a miséken, oszlopos 
tagja a templom kórusának. 

Íme, az idei díjazottak! 

Korábbi díjazottak 
 
Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, Regős 
Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét, 
Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, Bartos 
Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk 
Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné 
Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert és a Telki 
Nőikart jutalmazták. 

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi egyetlen 
tulajdonosa Havas Ferenc. 

Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és 
Balog Alexandra kapott. 
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Korábban a falu rendezvényein feleségével és másokkal együtt 
rendszeresen bábelőadással szórakoztatta a legkisebbeket. 
Zenei sokoldalúságára jellemző, hogy az utóbbi egy-két évben 
gitárduót alkot Neszmélyi Imrével, közönsége legnagyobb 
örömére. 

A telki közösség - és az emberek - iránti alázata, tisztelete min-
den tevékenységében tükröződik. Pojják László sokunk kedves 
barátja, ismerőse. Hosszú évek óta önzetlenül segíti a falu kul-
turális életét. 

szb 

Mint már többen is tudják, az épülő Telki Közösségi Ház és 
Könyvtár egyik szobájában az önkormányzat helyet ad Telki 
készülő Helytörténeti Gyűjteményének. Nem lesz nagy, éppen 
hogy kicsi - mint ahogyan Telki is az volt évszázadokon át -, de a 
miénk! 

A gyűjtemény célja településünk történeti emlékeinek megfelelő 
feltételek közé történő összegyűjtése, tárolása, fenntartása és fel-
ügyelet melletti megtekinthetősége. 

Gyűjtemény lesz, nem kiállítás - mint amilyen az elmúlt időszakban 
már többször is volt az immár egykori Jung-házban, a Tavaszi 
Fesztiválok keretében. Azonban látogatható lesz, és az ott elhe-
lyezésre kerülő tárgyak, dokumentumok történeti 
érdekességükön túl egyfajta áttekintést is adnak az érdek-
lődőknek településünk múltjáról. 

Az utolsó lehetőség is ez egyben, hiszen egyre kevesebb az 
őslakosok száma, és még kevesebb azoké, akik a gyűjteményhez 
történeti értékű tárgyakkal, dokumentumokkal hozzájárulhatnak. 
Márpedig mindenekelőtt reájuk lehet számítani, mert 
településünknek, önkormányzatunknak - egyetlen térképen kívül - 
semmi más nincs a birtokában. 

Oka van ennek. Telki önmagában is nagyon kis település volt, het-
ven-egynéhány házzal és háromszáz körüli lélekszámmal. Árpád-
kori létrejötte a Bencés Apátsághoz köthető, amelynek épít-
ményeit a török lerombolta, pusztasággá változtatta, így sajnos 
erről az időszakról legfeljebb kutatásszintű dokumentumok 
maradtak fenn. 

Településsé igazán az 1700-as esztendőktől vált, mikor is Jenővel 
(Budajenő) és Páttyal a Skót Bencések tulajdonába került. 
Ekkoriban német ajkú lakossággal telepítették be, akik 
megteremtették a közel 250 évig alig változó településképet, 

amely az 1900-as 
évek közepéig 
fennmaradt. 

A II. világháború utáni kitelepítésükkel nagyrészt elvesztek ezen 
időszak történeti emlékei is. A helyükre érkezett székelyek nyilván 
már csak az ezt követő történetünket írhatták, gazdagíthatták 
kultúrájukkal. 

Az 1950-es években Telki elveszítette közigazgatási önállóságát, a 
Budajenői Tanácshoz került hivatalos dokumentumaival együtt, 
majd az 1960-as években gazdasági önállóságáról is le kellett 
mondania, a Töki TSZ-hez került, mindezeknek a helytörténetre is 
hátrányos összes következményével együtt. 

Ami megmaradt, az a főváros-közeli szép kis falu, amely számos 
filmforgatás helye, és a régiséggyűjtők célpontjává vált, akik elvit-
ték azt a keveset is, ami még fellelhető volt. 

Hát innen kell Helytörténeti Gyűjteményt csinálni, vagyis azon 
kevés család, magánszemély tulajdonából, munkájából, tudásából, 
akik ebben segíthetnek. 

A gyűjtés megindult, az eddig tapasztaltak biztatóak. Szükséges 
ezúton is keresni, megtalálni, kérni mindenkit, akinek van hozzá-
tennivalója, ajánlja fel! 

Az önkormányzat szabályzatot készít a gyűjteményt illetően, 
amely szerint lehet úgy is hozzájárulni történeti értékű tárgyakkal, 
dokumentumokkal, hogy az adakozó fenntartja a tulajdonjogát 
adománya gyűjteménybe kerülése után is. 

Terveink szerint a gyűjtemény az épülő intézmény átadásával egy 
időben, a 2019-es Telki Fesztivál idején kerül megnyitásra. Fogy az 
idő, miközben nyilvánvalóan sok a tennivaló. Kérjük tehát azokat, 
akik gazdagítani tudják a leendő gyűjteményt, jelezzék ezt a Telki 
Polgármesteri Hivatalnál, vagy Szigeti Antal képviselőnél az 
a.szigeti@t-online.hu email címen, illetve a 06-20-911-7288-as tele-
fonszámon! 

Településünk nevében is köszönet minden adakozónak, se-
gítőnek! 

Szigeti Antal - képviselő 

A képek a 2010-es Helytörténeti kiállításon készültek

Telki Helytörténeti Gyűjtemény készül 



A Kokukk Egyesület évek óta hívja Telki lakóit, hogy József Attila 
születésnapját úgy tegyük méltóvá a költészethez, hogy nem 
piedesztálra emeljük, hanem közel hozzuk a verseket. 

Mutassuk meg egymásnak, most épp melyik esik szívünkhöz 
közel! Tegyük ki házunk kapujára a nekünk legkedvesebb verset! 
Persze többet is lehet! Lehet régi és mai költőktől – olyan 
gazdagok vagyunk versekben! 

Libegjenek a tavaszi szélben kedves verssoraink, lassítson csak 
léptein hazafelé tartva, aki teheti, és olvasson hazáig minél több 
verset! Lehet, hogy mire hazaér, könnyebb lesz a járása és a szíve 
is. 

A felhívás nem csak Telki lakóinak, hanem az iskolának, óvodá-
nak, a boltoknak, gyógyszertárnak, zöldségüzletnek, pékségnek, 
éttermeknek - nem szaporítom tovább -, azaz mindenkinek szól! 

Szerény javaslat: tegyük a kézzel írt, kinyomtatott, legépelt 
lapokat átlátszó fóliába, hogy egy friss tavaszi zápor ne mossa el 
a betűket! 

KOKUKK Egyesület 
Molnár Krisztina Rita
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„…Ha egyszerre mindenütt ott volnánk, ahol voltunk, 
egy nagy embermassza borítaná a lakható szárazföldeket. 
És mégis mindenütt ott vagyok, ahol valaha voltam: 
például a buszon, 
amely épp most megy el az ablakom alatt, 
és az utasok többségét hol a focipályára, 
hol a temetőbe viszi. 
Vagy a repülőn ülök: 
átsüt a nap a gépen, 
a túlsó oldalon be, az én ablakomon ki, 
amelyen ha kinézek, 
gyöngyház buborékban látom a kis árnyékot, 
amelyet röptünkben a felhőkre vetünk. 
Mindenhol ott vagyok, 
de ne féljetek, 
nem voltam olyan sok helyen: 
és az egész tulajdonképp csak vékony, holdfényszínű csiganyál, 
amit az első napsugár felszárít. 
…” 
Részlet Kőrizs Imre Best before című verséből 
 
Az 1970-ben született Kőrizs Imre költő, műfordító és klasszika-
filológus. Választott hivatásai alapján bárki azt gondolhatná, 
lehet, hogy a szerző túl komolyan és szó szerint vette József 
Attila felszólító módú, költői hitvallásnak is beillő sorát: „Maradj 
fölöslegesnek!” Hiszen sem a költészet, sem a klasszika-filológia 
nem tartozik a manapság sikeresnek tartott életpályamodellek 
közé. 

Ha azonban személyes ismeretségbe kerülünk Kőrizs Imrével, 
biztos vagyok benne, hogy pillanatokon belül megváltozik a 

véleményünk, és úgy érezzük 
majd, semmi nem lehet izgal-
masabb, mint holt római 
költők életművével foglala-
toskodni, frissen újrafordítani 
Horatius ódáit – és persze ver-
set írni. És nem fogjuk poros-
nak, múzeum-illatúnak találni 
ezeket a tevékenységeket, 
mert Kőrizs Imre ereje, ra-
dikális hagyományhoz kap-
csolódása sodró erejű, igazi 
szellemi kaland. Valószínűleg 
ezt élhetik át hétről hétre 
tanítványai is, hiszen a Kokukk 
Egyesület idei Költészet-napi 

teadélutánra meghívott szerzője civilben Dr. Kőrizs Imre egyete-
mi tanár, aki nem mellékesen a borkultúráról is horatiusi derűvel 
és igényességgel értekezik. 

A költővel Molnár Krisztina Rita beszélget. 
 
Mindenkit várunk szeretettel a Kokukk Egyesület Költészet-napi 
délutánján! 

Helyszín: Pajta 

Időpont: 2019. április 12., 17 óra 

KOKUKK Egyesület 

Költészet-napi teadélután

Vers a kapukra 
- Költészet napja, 2019. április 11. csütörtök 
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Húsvéti református  
istentisztelet  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt április 21-én, húsvét első 
napján, vasárnap délután 4 órakor Telkibe, a Pajtába, református 
úrvacsorai ünnepi istentiszteletre. 
 

Boros Péter lelkész 
 

 

 

 

 

 

Idei piacnapok Telkiben 
 

Április 06., 20.,  

Május 04., 18.,  

Június 01., 15., 29.,  

Július 13., 27.,  

Augusztus 10., 24.,  

Szeptember 07., 21.,  

Október 05., 19.,  

November 02., 16., 30.,  

December 14., 28. 

Újabb „Saját szobák” 

Folytatódik a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának „Saját szoba” 
című beszélgetéssorozata. A meghívott szerzők beszélgetőtársa 
Szegő János irodalomkritikus, szerkesztő, a Magvető Kiadó 
munkatársa lesz. 

Van-e az irodalomnak neme? Gyakran kerül ez szóba nap-
jainkban, amikor az irodalomról beszélünk. A Pátyi Könyvtár új 
beszélgetéssorozatában a tavalyi őszhöz hasonlóan idén 
tavasszal is öt írónőt látunk vendégül, és a hagyományos, 
művekre összpontosító életút-beszélgetés és szerzői felolvasá-
sok mellett és után szóba kerül majd, hogy saját alkotói énjük 
számára mennyire és miként fontosak a nemekkel kapcsolatos 
kérdések és válaszok. Lesz szó fényképekről és utazásokról, 
Csángóföldről és bestsellerekről, gondolatolvasókról és vám-
pírokról. És felvetjük, hogy mit jelent és jelenthet Virginia Woolf 
híres metaforája, a saját szoba: „...a nőknek rendelkezniük kell 
pénzzel és saját szobával, ha regényírásra adják magukat...” 

A lap megjelenését követően vendégeink lesznek: 

Tisza Kata: április 4. (csütörtök) 

Iancu Laura: május 9. (csütörtök) 

D. Tóth Kriszta: május 30. (csütörtök) 
A 19 órakor kezdődő estek ismertetői a www.face-
book.com/patyikonyvtar és a www.irodalmiklub.hu oldalon 
olvashatóak majd. A beszélgetések után a szerzők dedikálják 
műveiket. 

Szeretettel várunk mindenkit az irodalmi estekre, a Könyvtárba! 

A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja 
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Kérdőív a közösségi színtér működéséhez 
- 2. rész
2018 novemberében tettük közzé a leendő közösségi 
ház működéséhez kapcsolódó kérdéseket. A 
kérdőívek összegzése után előző lapszámunkban 
olvashatták az összefoglaló első részét. Elemzésünk 
második részében megnézzük, milyen típusú prog-
ramok iránt nyitottak Telki lakói. 

 

Milyen „szakkörök”, klubok, foglalkozások 
érdekelnék gyerekek részére? 88 válasz 
 
Legnagyobb igény a kézműves foglalkozásokra mutatkozott. 
Ezekre 33 szavazat érkezett, plusz kettő az „évszaknak 
megfelelő” kitétellel. Általános megnevezéssel zenére tizenné-
gyen, rajzra és táncra nyolcan, társasjátékra hatan, míg bábra és 
sakkra öten szavaztak. 

Négy szavazatot kapott a cserkészfoglalkozás, fotózás, sportszín-
játszás, zenés-mondókás kicsiknek, néptánc. Három szavazatot 
szerzett a mesepedagógia/terápia, táncház, plusz egyet a sváb 
táncház, kreatív dolgok. 

Két szavazatot kapott az ének, tudomány (pl. csillagászat), 
művészet, robotika, festés, drámapedagógia, ismeretterjesztés, 
önvédelem, manuális képességek fejlesztése, kamaszklub/parti, 
angol, baba-mama foglalkozás, varrás, programozás tanfolyam, 
mesetörténet/mondás, informatika-számítógéphasználat. 

Negyvenhat különböző javaslat volt egy-egy szavazattal sokféle 
érdekes foglalkozásra, a kétéves korosztálytól a kamaszokig. 

 

Milyen „szakkörök”, klubok, foglalkozások 
érdekelnék felnőttek részére? 96 válasz 
 
A felnőtteknél is a kézműves foglalkozás vitte a prímet húsz 
szavazattal. Tizenegyen filmklubot szeretnének (bár az opció 
megjelent már a „milyen jellegű kulturális programot szeretne” 
kérdésnél, ott kilencvenketten jelölték). 

Nyelv/klub, fotóklub/fényképezést kilencen, társastáncot és 
zenét hatan, kreatív műhelyt és sportot öten, míg a következő 
opciókat négyen jelölték: könyv/olvasóklub, sütés-főzés, ter-
mészetjárás, ismeretterjesztő, művészet, tánc, táncház, irodalmi 
klub/felolvasóest,kosárfonás, varrás. 

Három-három kérés érkezett a következőkre: baba-mama klub, 
társasozás, sakk, önismeret-gyereknevelés-párkapcsolat, 
kertészkedés/növényápolás. 

A kézimunkakör, nyugdíjasklub, torna, koncert, beszélgetés, 
kórus, művészettörténet, jazz, néptánc, ének, gasztroklub, 
barkács, vitaest, agyagozás, befőzés, rajzolás, festőkör témakörök 
két-két szavazatot kaptak. 

A fentieken túl még hatvanegy különböző ötletet vetettek fel a 
kitöltők. Az amatőr színjátszástól kezdve a kortárs festészet-
műgyűjtésen át az életviteli tippekig sok hasznos felvetést osz-
tottak meg velünk. A legrejtélyesebb kérés ezek közül a „valami” 
meghatározás volt. 

 

 149 igen és 13 nem válasz érkezett. 

Amennyiben igen, mi az a maximum 
összeg, amelyet alkalmanként erre fordí-
tana? 138 válasz 
 
200 és 5000 Ft/alkalom közötti összegek szerepeltek a válaszok-
ban. 25 fő 2000 Ft, 24-24 fő 1000 és 1500 Ft értéket adott meg. 
Alkalmanként átlagban 1703 Ft-ot fizetnének a foglalkozásokért. 

 74 igen és 97 nem válasz érkezett. 

76 embert érdekelne, míg 72-en nem vennének részt ilyen 
esteken. A válaszadók közül 75 fő szívesen segítene a prog-
ramoknál, míg 89-en nem vállalnának ilyet. 

Amennyiben igen, milyen jellegűt? Kérjük, 
adja meg elérhetőségét! 68 válasz 

63 ember jelezte konkrét megjelöléssel, miben tudna segíteni. 
Sajnálatos módon közülük csak 26-an adták meg 
elérhetőségüket, velük fel fogom venni a kapcsolatot.  



Közösség 13

www.telki.hu

A válaszadók közül 66 fő engedné el alsós gyermekét éjszakára, 
míg 54-en nem élnének a lehetőséggel. 

Igen választ 34 fő adott kérdésünkre, 68-an nem vállalnának 
segítséget ilyen jellegű programoknál. 

125 főt érdekelne oktatási program, míg 33-an nem vennének 
részt benne. 

A szabadegyetem formát 56 fő, felnőttoktatást 30 fő, míg nyelv-
tanfolyamot 44 fő választana. 
 

Egyéb 15 válasz 
 
A kérdésnél leírt kívánságok más kérdésekhez besorolhatók, így 
ezt itt nem részletezem. 

 

Milyen egyéb ötlete, elképzelése van a 
színtér működéséhez? 18 válasz 
 
A felvetések zöme itt is besorolható más kérdésekhez. A kama-
szoknak szóló programok élveztek prioritást, a helyi emberek 
bemutatkozása és közéleti beszélgetések mellett. 
Érdekességként merült még fel - angol példa alapján - egy 
önkéntesekkel működő (fel)olvasókör megszervezése. 

Nyolcan a Telki Fesztiválon, míg 14-en a színtérben szeretnének 
bemutatkozni különböző „termékekkel”. 

Amennyiben igen, kérjük, írja le pár szó-
ban a tevékenységet, adja meg elérhe-
tőségét, illetve jelezze, hogy számlaképes-
e! 21 válasz 
 
A tevékenységi körök szerteágazóak. Sajnálatos azonban, hogy 
elérhetőségüket kevesen adták meg, dacára annak, hogy 
szeretnének megjelenni a helyszíneken. 

Amennyiben oktatást vállalna, kérjük, adja 
meg nevét és elérhetőségét! 31 válasz 
 
Településünkön szeretnénk felmérni a „tanulás és tanítás” 
lehetőségeit is, hogy az esetleg találkozó igényeknek is teret 
próbáljunk biztosítani. Kértük, hogy ossza meg velünk, ha van 
olyan tevékenység, amit szívesen tanítana, illetve amilyen 
ismeretekkel szívesen bővítené tudását (pl. befőzés, 
gyertyakészítés, varrás, gombaismeretek, stb.). 

Tizenhárman jelezték, hogy szívesen „tanítanának” különböző 
témakörökben, míg a többiek ötleteket adtak, milyen témák 
érdekelhetik településünk lakóit. Igyekszünk a közösségi ház 
nyitása után összehangolni a lehetőségeket és igényeket. 

A kérdőív online kitöltésének lehetősége ugyan már véget ért, 
de papír alapú kitöltésre lesz még lehetőség a Telki Fesztivál ide-
jén. Amennyiben valamilyen kérdésük, illetve ötletük van a 
kérdőívhez, a közösségi ház működéséhez kapcsolódóan, ke-
ressenek bátran a rujakgy@gmail.com email címen vagy a 06-
70-621-5308-as telefonszámon! 

Köszönjük mindenkinek, aki időt szánt a kérdőív kitöltésére, és 
ezzel hozzájárult ahhoz, hogy tudjuk, milyen irányba induljunk a 
közösségi tér megnyitása után. 

Ruják Györgyi 
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Disco – sokan még emlékszünk rá, másoknak történelmi korsza-
kot jelez. A slágerek és a táncmozdulatok mindannyiunknak 
ismerősek. A hetvenes évek kedvelt diszkóruháit talán nem bán-
juk annyira, hogy már csak képeken látjuk. Most minden 
megelevenedett egy estére a 2019-es Jótékonysági Bálon. 

Lélegzetelállító volt. Csillogó, testhez simuló, majd térd alatt 
szanaszét szaladó nadrágköltemények, arany- és ezüstszínű fel-
sők, dzsekik, mikrofonparókák, műszempillák és tupírozott hajak. 
Tökéletesen illettek az aranyszínű lametták és diszkógömbök 
közé. Minden együtt volt egy fergeteges bulihoz, jótékonysági 
rendezvényhez. 

Kezdjük az elején! A bált idén a Telki SE elnöke, Benke Ákos nyi-
totta meg. Jó okunk volt felkérésére, hiszen az adománygyűjtés 
célja a Telkiben épülő új sportcsarnok felszerelése és az iskola 
sporteszközeinek felújítása. Idén nem csak gyermekeink, hanem 
a sportolni vágyó telki lakosok is közösen élvezhetik majd az 
adakozás eredményét. 

Ákos egy másik időutazásra hívott minket. 2005-ben a műfüves 
focipálya a lakossági összefogás eredményeképpen jött létre. A 
mai napig közösen használjuk, és mindenki magáénak érzi a 
pályát, a legkisebbektől a legügyesebbekig, edzésekre és a 
szabadidő laza eltöltésére egyaránt. Része a rendezvényeknek, 
büszkék vagyunk és vigyázunk rá sokan. Hasonló összefogásra 
készülünk most is, a többség számára kézzelfogható és értelmes 
célért. Ezúttal tornaeszközökért adjuk közösen munkánkat, fela-
jánlásainkat, támogatásunkat, szabadidőnket. 

Idén is nehéz dolgunk lenne, ha minden támogatót fel 
szeretnénk sorolni. Mindenkinek nagy köszönettel tartozunk! 
Hagyományos támogatóinkra most is számíthattunk, akikhez 
sok új is csatlakozott. A szervező csapathoz újonnan társuló 
anyukák csodás munkát végeztek. Nekik is köszönhető, hogy 
sok elsőbálozót üdvözölhettünk, és telt ház volt a GLOBALL 
Sporthotelben, ahol fenséges ételsorral kényeztettek minket. A 
kreatívok létrehozásában már évek óta a SabotageGraphic, a 
nyomdai munkákban a DigiPrint támogat minket, és szintén 
évek óta segít nekünk rendkívüli kedvezményes és igényes 
nyomdai kivitelezéssel a Fingers TEAM. Köszönjük! 

Oprics Judit, Koltai Piroska

Hálók, ütők, labdák – ezekért buliztunk! 
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1.764.815 Ft 
a Jótékonysági Bálon 

gyűjtött adományösszeg. 
 
 

Nagyon köszönjük Nektek! 

Köszönjük a bálozók, a tombolafelaján-

lók és a tombolázók jóakaratát, önkén-

teseink munkáját, összefogását, 

valamint a Globall kényeztető 

vendéglátását és válogatott ételsorát!
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A Kokukk Egyesület 2019. február 23-án, szombaton ismét madár-
gyűrűzést szervezett az erdőszélen, a padoknál. A foglalkozást 
most is Kocsis Zsuzsa, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) munkatársa tartotta. 

A vendégek ezúttal a madarak hálóból történő kiszabadításának 
műhelytitkait is megfigyelhették. Ugyanis mindjárt a nap elején 
egy egész kékcinke-csapat kötött ki a csapdánkban, akik a szél és 
saját izgágaságuk következtében pillanatok alatt reménytelenül 
belegabalyodtak a hálóba. Zsuzsa gyakorlott ujjai bámulatosan 
gyorsan és finoman bogozták ki a törékeny lábacskákat és szár-
nyacskákat, miközben nekem kesztyűben is hasznavehetetlenné 
gémberedett a kezem. 

A „fogás” így főleg kékcinegékből állt, később akadt néhány mezei 
verebünk, aztán egy zöldike tévedt a hálóba, végül egy gyönyörű 
őszapó-pár. Az őszapókat a gyűrűzést követően együtt engedtük 
elrepülni, nehogy a nagy idegességben elveszítsék és nélkülözniük 

kelljen egymást. A madarakat Zsuzsa jóvoltából közvetlen közelről 
nézhettük meg, sőt, meg is érinthettük. Megtudtuk, melyik fajról 
mit árul el a tollazat 
színe, sokat hallot-
tunk a madarak 
életmódjáról, vé-
delméről, a gyűrű-
zés céljáról és mód-
szereiről. 

A délelőtt hideg 
volt, de nagyon 
szépen sütött a 
nap, így sok láto-
gató egészen a „kékre fagyásig” kitartott. A nap folyamán több hul-
lámban kb. ötven felnőtt és gyerek csatlakozott a bemutatóhoz. 

Bellon Erika - KoKuKK Egyesület 

Tél végi madárgyűrűzés

Március 14-én este került sor Telkiben az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hőseiről való közös megemlékezésre. A Pajta-
Faluháztól bő tucatnyi telki lakos indult el az iskolához, hogy 
fáklyával a kezében, Kossuth-nótákat énekelve andalogjon el az 
Ófaluból az Újfaluba. 

A séta végállomását jelentő Pipacsvirág Általános Iskolában 
Bánó Attila író mesélt érdekes, rövid történeteket a nagyközön-
ségnek a forradalomról, majd egy igen színvonalas előadás 
várta az ünneplőket. A fellépő az 5.c osztály volt. 
Osztályfőnökük, Kuffler Andrásné is segített nekik az 
előkészületek során, felkészítő tanáruk pedig Egyedi Tímea 
magyar-drámapedagógia szakos tanárnő volt, aki maga írta a 
műsor forgatókönyvét, és találta ki a koreográfiát, a díszletet. 

Takács Adél és Vida Franciska (5.b), valamint Pallós Kata (3.b) 
fuvolajátékkal színesítette az előadást, őket a Kiss Zenedéből 

Varga Gabriella tanította be. Mellettük Takács Zsuzsi alsós 
tanítónő csellózott, Weisz József portás pedig gitározott. 

Az iskolai megemlékezés igazi csapatmunka eredménye volt. A 
paravánok, a háttér díszítését a 3.b osztály készítette Kocsis 
Tímea és Királyné Szabó Judit vezetésével (hóvirágok, piros-
fehér-zöld madarak, feliratok). A korabeli hölgyet és huszárt, 
amelyek embermagasságúak voltak, a 3.c-sek rajzolták, festet-
ték meg tanítóik segítségével (Takács Zsuzsi és Doktor Anita). A 
nagy osztrák címert - a díszletként használt dobozokra - 
Mészáros Ági felsős pedagógus alkotta. Rajtuk kívül Baloghné 
Boda Ágnes pedagógiai asszisztens is sokat segített az 
előkészületek során. 

A gyerekek a műsort előző nap (március 13-án) a Telki Hold 
Otthonban is előadták, szintén nagy sikert aratva. 

szb 
 Fotók: Jakab Mária Ilona 

Közös megemlékezés a forradalomról 
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a 
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában dolgozó pedagógusokat szeretnénk 
megszólítani, és közelebb hozni őket olvasóinkhoz. 
Ezúttal Szabó Andrea alsós tanítónővel beszélget-
tünk. 

- Mióta tanít az iskolában? 

- Ez a hatodik tanévem a telki iskolában, előtte Debrecenben 
tanítottam egy hatalmas, „lakótelepi” intézményben. 

- Miben más az itt megtapasztalt légkör? 

- Az iskola nagyon szép környezetben, nyugodt, biztonságos 
településen helyezkedik el. A gyerekek a szabadidejükben és 
akár a testnevelésórákon is zöld, füves parkban játszhatnak, 
sportolhatnak. Ez nagy érték. A modern, jól felszerelt épület is 
csalogató a hozzánk látogatók számára. 

Mondhatni, családias hangulatú az iskolánk. Ismerjük a 
gyerekeket, naponta találkozunk régi tanítványainkkal, akik 
szívesen meglátogatnak minket új osztályainkban, és segítenek, 
ha arra van szükség. Követni tudjuk előmenetelüket a felső 
tagozaton, és büszkék lehetünk rájuk, mert a kollégák folyama-
tosan visszajelzést adnak a tanító néniknek az immár felsős 
gyerekekről. Alkalmunk adódik egymást tanácsokkal segíteni 
egy-egy nehéz helyzet kapcsán, megosztjuk tapasztalatainkat, 
hogy diákjainkat minél sikeresebben terelgessük a tanulás 
gyakran göröngyös útján. Ezt a korábbi munkahelyemen nem 
tapasztaltam, ott elszeparáltan, túl sokan voltunk. 

- Jelenleg a 4.b osztályfőnöke, jövőre pedig ismét elsősöket 
fogad. Nehéz ilyekor elengedni egy közösséget? Milyen kedves 
emlékekkel gazdagodott mostani osztálya kapcsán? 

- Mindig nehéz elbúcsúzni az osztályaimtól. Úgy hozta a sors, hogy 
a hat év alatt már harmadik alkalommal vagyok „negyedikes”. 
Mindhárom közösséget nagyon megszerettem. Az első közülük 
már el is ballagott. Tavaly engedtem ki szárnyaim alól a következő 
osztályomat, akikkel volt szerencsém négy évet eltölteni. Sokat 
kaptam tőlük, nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk, és minden 
nap találkozunk, mivel gyakran megkeresnek engem az 
iskolában. A jelenlegi osztályom is igazán különleges. Okos, 
szeretetre méltó gyerekek. Hatalmas tudásvágyukat nap, mint 
nap kielégíteni igazi kihívás. 

- A következő tanévben újra elsős osztályfőnök lesz. Hogyan 
készül erre a feladatra? 

- Mindig nagyon izgalmas váltás negyedik osztály után elsőben 
kezdeni az évet. Ami most a nagyoknak automatikus, például, 
hogy „Nyissátok ki a könyvet a 43. oldalon!”, szeptembertől 
megoldhatatlannak tűnő feladattá válik. Hiszen eleinte nem is 
tudják majd a picik, milyen az a 43-as szám. Az első hetekben 
ismerkedünk, magabiztosságot, önbizalmat adunk a gyere-
keknek, hogy meghozzuk a kedvüket a tanuláshoz, és felélesszük 
a tudásvágyukat. Mindent az alapoktól, nagyon játékosan, tele 
mesével, türelemmel kell kezdeni. Egy kicsit ilyenkor mi, tanítók is 
gyermekekké válunk, majd a négy év alatt velük együtt újra fel-
növünk az írásbeli osztásig, környezetből a világegyetemig és az 
izgalmas történelmi eseményekről olvasunk. 

- Hogyan várja ősszel az elsősöket? 

- A valódi tervezés és felkészülés majd nyáron kezdődik, hiszen 
most a negyedikesekre koncentrálok. Az elmúlt hetekben volt 
alkalmunk találkozni az ovisokkal, és bevallom, azóta egyre többet 
gondolok a jövő évre. Látva a csillogó kis szemeket, eszembe jut, 
milyen hálás és felelősségteljes hivatás elsős tanítónak lenni. Igen, 
úgy gondolom, hogy a legkisebbekkel foglalkozni egy külön szak-
ma, ami nem hasonlítható a későbbi évekhez. Egy személyben 
vagyunk tanítók, óvó nénik, anyák, pszichológusok, játékmesterek, 
jó barátok, és színészek, akiknek színpada a katedra. 

- Árulja el, hogyan zajlik az iskolai beszoktatás? Mire számíthat-
nak az első hetekben az „újoncok”? 

- A hagyományos iskola merőben más, mint az óvoda. Más a 
napirend, órák és szünetek váltják egymást, ahol a játék helyett 
a tanulásé a főszerep. Ez óriási váltás a kicsiknek. Mint mindent, 
az iskolába lépést is lassan, fokozatosan kell bevezetni, és mint-
egy „átmesélni” a gyerekeket az óvodából az iskolába. A játék, 
mozgás, mondókázás, ritmizálás, kézműves foglalkozás nem 
öncélúan valósul meg, ezekkel az eszközökkel készítjük fel a ki-
csiket a rájuk váró feladatokra. Egyre bátrabban fognak 
megszólalni és választékosabban fejezik ki magukat. Ügyesedik 
a kezük, a finommotorikájuk, hogy alkalmassá váljanak a 
ceruzafogásra, írásra. Így szépen fokozatosan jutunk el velük a 
csodáig, amikor először önállóan olvasnak ki egy-egy értelmes 
szót vagy mondatot. Talán azért a pillanatért érdemes tanítónak 
lenni, amikor ránk néz a gyermek, és látjuk a tekintetén, hogy 
felismerte, ő most egyedül elolvasott valamit, amit meg is értett. 

És ez nem csak a gyerekeknek, hanem nekem, tanító néninek is 
csoda, mert amikor viszontlátom egy régi diákomat, aki gimnázi-
umba jár, vagy a közösségi médiában látom büszkén mosolyog-
ni diplomával a kezében, én még emlékszem arra a pillantásra 
ott, az elsős padban… 

„Hálás és felelősségteljes hivatás 
elsős tanítónak lenni”

Öltözz Pirosba és mutasd ki a szereteted! 
 

Idén, február 15-én kilencedik alkalommal rendezték meg az 
Öltözz Pirosba Napot. 

Tavaly közel 15 ezer ember állt a gyermekhospice küldetés 
mellé, ők összesen mintegy 4,5 millió forintot gyűjtöttek össze, a 
Dóri Ház támogatására. Ebben az évben iskolánk is csatlakozott 
a programhoz és gyűjtöttünk adományt a beteg gyerekek és 
családjaik támogatására. 
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Iskolai hírek 
 

Abigél 
 
Iskolánk 5-6. évfolyamos tanulói színházlátogatáson vettek 
részt. A Budapesti Operettszínházban jártunk, Szabó Magda: 
Abigél című regényéből készült musicalt tekintettük meg 
diákelőadás keretén belül. 

A fordulatokban gazdag, zenéjében magával ragadó előadás 
igazi élmény volt számunkra. Kellemesen kikapcsolódtunk, 
miközben új élményekkel és ismeretekkel lettünk gazdagabbak. 

 
Sikerek a Bolyai Természettudományi 
Csapatversenyen 
 
Idén is teljes férőhellyel - 54 csapatot fogadtunk és koordinál-
tunk iskolánkban - rendeztük meg a Bolyai Természettudo-
mányi Csapatverseny I. fordulóját. A versenyre 17 saját csapattal 
neveztünk. 

Három „természettudós” tanulócsoportunk kimagasló ered-
ményt ért el a Nyugat Pest megye régióban. 

Budapesten ünnepélyes keretek között vehette át oklevelét és 
ajándékait a 4. helyezett csapat, 7.cb osztályos fiúk: Ács Gergő. 

Kis Levente, Rapai 
Péter és Thirring 
Gusztáv. 

A 8. helyen végzett a 
7.a osztály lánycsapa-
ta: Cadiou Emma, Bors 
Emma és Nagy Míra. 

A felsős évfolyam fel-
készítő tanárai Kuffler 
Andrásné és Freili 
Szilvia voltak. 

A legfiatalabbak közül 7. helyezett lett a 3.b osztály csapata: 
Csábi Csanád, Kis Botond, Pallos Kinga és Nagy Csilla, felkészítő 
tanáruk Kocsis Tímea volt. 

Köszönjük szépen a jó szereplést a tanulóknak! További si-
kereket kívánunk a következő években is! 

Freili Szilvia 

 

Kis matematikusunk sikere 
 
A Zsámbéki-medence kis matematikusa 
verseny döntőjében a 3-4. korcsoportosok 
között 2. helyen végzett Lévai Rozina 4.b 
osztályos tanulónk.  

Felkészítő tanára Dr. Nagyné Dr. Szalay 
Ágnes.  

Gratulálunk neki! 

 

Hatodik lett a tornászcsapat 
 
A diákolimpia megyei döntőjében a III.-IV. korcsoportosok 
között tornászlányaink csapata (Somogyi Csenge 5.b; Vida 
Franciska 5.b; Sus Elektra 5.a; Nagy Tímea 5.a) az előkelő 6. 
helyezést érte el (Felkészítő tanáruk: Pozsgai Szabina). 

Nagyon szépen dolgoztak a lányok, büszkék vagyunk rájuk. 
Szívből gratulálunk nekik! 

Óvodai hírek 
 

„Itt a farsang, áll a bál…” 
 

Februárban a farsangé volt a főszerep, de emellett sok más 
érdekes és izgalmas programon vettek részt az óvodás gyer-
mekek. Mindkét épület ünnepi díszbe öltözött. Szebbnél szebb 
dekorációk születtek a gyerekek segítségével. Nagyon jól si-
került minden csoportban a farsangi mulatság. Készültek 
maszkok, busóálarcok, boszorkánylépcső, volt kiszebáb égetés, 
fánksütés, „télűző” hangszerkészítés. 

Több csoportban (Tulipán, Szivárvány) lezajlottak a nyílt napok, 
ahol a szülők megnézhették, hogy csemetéjük hová fejlődött az 
előző évhez képest. Betekintést nyerhettek abba is, hogy 
hogyan zajlik egy nap az óvodában. 

Ebben a hónapban is volt Szülői Szervezet által támogatott 
Madárfióka-program, amit az óvodapedagógusok szerveztek a 
3-4 éveseknek, illetve az 5. életévüket betöltött gyerekek 
Madarász-ovi foglalkozáson vettek részt, ahol februárban megis-
merkedtek a „mérges” állatokkal (pókok, kígyók, skorpiók). 

Több zöld ünneppel (Vizes élőhelyek világnapja, Beporzók 
napja) is foglalkoztunk ebben az időszakban. 

A Szivárvány csoportban 
ismét Boldogságórán ve-
hettek részt a gyerekek. 
A témát a megküzdési 
stratégiák jelentették. A 
megvalósításhoz fel-
használható játékok 
közül azóta többször 
kérte a csoport, hogy 
játsszunk újra néhányat. 

Újabb színházi élménnyel gazdagodtak a gyermekek a Fabula 
Bábszínház jóvoltából. Mazsola és Manócska aranyos történeteit 
láthatták, hallhatták. 

A február 25-i nevelés nélküli munkanapon az óvoda dolgozói 
az alapítvány által támogatott egész napos módszertani („Így 
tedd rá!”) továbbképzésen vettek részt. 

Miután sikeresen elűztük a telet, a jó idő beálltával több csoport 
is elment a kirándulni, sétálni; megfigyelni az ébredő ter-
mészetet, amelynek jelei már az óvodaépületek udvarain is 
nyomon követhetők: egyre zöldebb a fű, rügyeznek a fák és 
kinyíltak a hóvirágok. 

Szentivánszky Anita 
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Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok! 
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és szeretné, 

hogy valóban kiemelt szakértelemmel  
foglalkozzanak vele, kérem hívjon!  

Komoly vásárlóerővel bíró külföldi ügyfélkörrel is  
rendelkezünk, nem csak hazaival!!  

 
Honlapok: www.bbbingat lan .hu és   www.elv i t .hu 

Telefon, M obi l : +36 70/773-7935 
E-mai l : info@bbbingat lan .hu és  lasz lo.v incze@elv i t .hu  

 
T iszte lette l : V incze  Lász ló   ingat lanszakér tő

GÓLYAHÍR  

Balázs József és Madarász Andrea 2. gyermeke: Lujza 

dr. Gerencsér András és dr. Gerencsér Dorottya 
1. gyermeke: Alíz Zsuzsanna 

Länger Péter és Nyíri Eszter 2. gyermeke: Abigél 

Kovács János és Novoszáth Hanna 1. gyermeke: Léna 

Szász Tamás és Dencsák Éva 1. gyermeke: Vendel 

Gratulálunk! 

Hirdetés
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Aktív asztalitenisz sportélet immáron huszonnégy éve, 1995 óta van 
Telkiben. A szakosztály a Telki Sportegyesület alapító tagja. 

Az iskola elkészültéig (2001 szeptembere) a Pajtában játszottak a lelkes 
pingpongozók, amit közben kicsit fel is újítottak (falak bevakolása, belső 
tér lebetonozása, ablakok-ajtók cseréje). Az iskola átadása után átkerül-
tek az intézménybe az edzések, amelyek eleinte a „könyvtár”-ban, majd 
később a felépülő tornateremben zajlottak. 

A kezdeti lelkes társasághoz hamarosan újak csatlakoztak, nemcsak Telkiből, hanem a 
szomszédos településekből (Budajenő, Páty, Perbál) is – köszönhetően az elsősorban 
önerőből, a tagok támogatásából megvalósult eszközbeszerzéseknek (versenyasztalok, 
hálók, labdák, stb.). 

A sok-sok év alatt jó hangulatú közösség alakult ki a szakosztályból, amelyet a pingpon-
gon kívül a közös év végi versenyek és évbúcsúztató összejövetelek, vacsorák is jelle-
meznek. Ezt a kezdeti lelkes pingpongosok közül a még mindig az egyesület kötelékeiben 
sportoló Szabó Sándor, Szajkó György és Szigeti Antal is megerősítették, akik hangsú-
lyozták, a játék öröme mellett ez a fő indoka, hogy szeretnek összejönni és rendszeresen 
jókat játszani. 

A szakosztály három éven keresztül foglalkozott utánpótlás neveléssel (fizetett edző, heti 2 alkalommal edzés), 10-20 fő közötti lét-
számmal. A Magyar Asztalitenisz Szövetség CSB felnőtt megyei csapat bajnoki versenyein is rendszeresen rész vesznek – kezdetben 
Komárom-Esztergom megye bajnokságában szerepeltek, az utóbbi években pedig Pest megyében indultak. 

Legnagyobb sikereként a TSE asztalitenisz csapata a 2015/16-os 
idényben megnyerte Pest megyei CSB III. osztály / Dél csapatbaj-
nokságot és ezzel feljutott a megyei másodosztályba. Ezt 
követően sajnos kiestek, idén pedig családi és egészségügyi 
okok, valamint elköltözések miatt elfogytak a versenyzőik, így  
vissza kellett vonniuk a nevezésüket. 

Jelenleg is keresik azokat, akik szívesen látogatnák edzéseiket. 
Olyan új tagoknak is örülnének, akik játszottak már valamikor 
versenyszerűen, és vállalnák a szereplést a csapatbajnokságban, 
hogy ősszel újra tudjanak nevezni. A tréningek hetente kétszer 
vannak, csütörtökön 19-től, vasárnap este pedig 18-tól 21 óráig. 

szb  
Fotók: Jakab Mária Ilona 

A Hónap szakosztálya: asztalitenisz 

Hagyomány, hogy Telkiben minden évben összegyűlik a faluból egy kis csoport, megem-
lékezve a település híres szülöttéről, Kodolányi Jánosról. Az író 120 éve látta meg a napvilágot 
az Ófaluban található szülőházában, amelynek a falán lévő emléktáblát ilyenkor megko-
szorúzzák, majd mécseseket is gyújtanak alatta. 

A rendezvényen Boross Klárának, 
a szervező Kokukk Egyesület 
tagjának köszönhetően mindig 
érdekes részleteket tudhatnak 
meg a megemlékezők az író 
életéről, munkásságáról - idén is 
így történt. A felolvasást 
követően a jelenlévők kifejtették 
abbéli reményüket, hogy az 
épülő Közösségi házban és 
könyvtárban végre méltó helyet 
kap majd a Kodolányi Fal(u)-
múzeum gyűjteménye. 

szb 

Kodolányi Jánosra emlékeztünk 


