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Újabb évtizedes elmaradást 
pótoltunk be. Az önkor-
mányzat beruházásában 
megvalósuló közösségi ház és 
könyvtár építési munkálatai 
befejeződtek. Hamarosan 
közösségi életünk egy új és 
színvonalas intézményi térrel 
gyarapszik, és ezzel korábban 
nem ismert lehetőségek nyíl-
nak meg minden Telkiben élő 
számára. A Telki Fesztivál 
megnyitója alkalmával az 
épület hivatalosan is átadásra 
kerül, és amint a hatósági 
engedélyezési folyamat lezá-
rul, üzemszerűen is működni 

kezd a településünk életéből évtizedek óta hiányzó közösségi 
intézmény. 

Mindenkinek köszönöm, aki valamiképp hozzájárult, akár mun-
kával, akár javaslatokkal, akár az igény kifejezésével, bátorítással! 

Az épület tehát végre áll, de természetesen az új intézmény 
élete még csak most fog megkezdődni, és kialakulni, fejlődni. 

Az újonnan létrehozott – településünk híres szülöttjéről, 
Kodolányi Jánosról elnevezett – közösségi ház és könyvtár, mint 
integrált intézmény elsősorban befogadó közösségi tér, amely 
egész évben otthont ad a helyi szervezett közösségeknek, civil 
szervezeteknek, és az alkalmi szerveződéseknek, eseményeknek 
egyaránt. Azonban egyszerű találkozópontként, közösségi szín-
térként, előadások, filmklub, tanfolyamok, kiállítások hely-
színeként is fontos szerepet kap az új épületegyüttes és köztér. 

Az intézmény nagyobbik része univerzálisan használható köztér, 
rendezvényterem, előadótér, közösségi és kiszolgáló helyiségek, 
de helyt kap egy kisméretű könyvtár, állandó kiállításként 
működő helytörténeti kiállítás, és lesznek más szolgáltatások, 
funkciók is 

Reményeink szerint az új közművelődési intézmény alapjaiban 
fogja megváltoztatni, gazdagítani Telki közösségi, kulturális 
életét, és nagy lehetőséget kínál mindenki számára, aki 
közösségben gondolkodik, szeretne találkozni másokkal, hely-
ben programokat élvezni vagy akár szervezni. 

Életünk egy fontos területe tehát végre új, eddig hiányzó 
intézménnyel gyarapodik. A közel tíz éves elképzelést sokszor 
módosítottuk, igyekeztünk megtalálni a legjobb megoldást, ami 
alkalmazkodik lehetőségeinkhez, igényeinkhez, kötelező fela-
datainkhoz és településfejlesztési koncepciónkhoz. 

Könyvtárunk is lesz, szinte utolsóként Pest megyében, dacára 
annak, hogy kötelező üzemeltetni. Igaz, az új könyvtárunk kicsi, 
és nem is kíván nagy lenni, de – igazodva a kor szelleméhez és 
élve technikai lehetőségeivel – nem is a nagy könyvállományú 
kölcsönkönyvtár szerepre tör, hanem kulturális színtér, katalizá-
tor, információs pont kíván lenni. Számomra ez személyesen is 
kiemelten fontos, jelkép értékű. Régóta küzdök érte, mert hitem 
szerint a könyvtár, mint intézmény, és mint korral változó kul-
turális színtér az első ókori könyvtárak óta a közösségi identitás 
alapköve a mi kultúránkban. 

Az intézmény vezetésére nyílt pályázatot írtunk ki, amely meg-
található a telki.hu weboldalon. 

Bár a közművelődési intézmény működését intézményvezető 
fogja koordinálni, de a közös gondolkodást, a civil szerve-
zetekkel és tenni vágyó magánemberekkel történő egyeztetést 
már most megkezdtük, mert kiemelkedően fontosnak tartjuk, 
hogy mindenki a kezdetektől otthonának érezze az új 
intézményt. 

A közösségi ház és könyvtár tehát áll, fogadják szeretettel, 
használják örömmel! A tartalommal és élettel megtöltés felada-
ta közös. Ebben mindenkire számítok. 

Deltai Károly 
polgármester
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Óvodai beiratkozás 
 
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a Telki 
Óvoda 2019/2020-as nevelési évére történő beiratkozás helyét 
és időpontját a következők szerint határozza meg: Telki, 
Harangvirág utca 3.; 2019. május 6., 7., 8., 8.00 - 17.00. 
 

Óvodavezetői pályázat kiírása 
 
A testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Telki Óvoda óvo-
davezetői álláshelyének betöltésére. A jelenlegi óvodavezető 
megbízása 2019. augusztus 15-én jár le. 
 

Rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület módosította a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, és azok megsértésének jogkövetkez-
ményeiről szóló, 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletét. 
 

Rendeletek hatályon kívül helyezése 
 
A testület döntött a településképi bejelentési eljárásról szóló, 
8/2013. (VI.25.) számú, valamint a településképi véleményezési, 
kötelezési eljárásról szóló, 9/2013. (VI.25.) számú önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 
 

Rendelet felülvizsgálata 
 
A képviselő-testület új helyi rendeletet alkotott a kitüntetések, 
címek alapításáról és adományozásának rendjéről. 
 

Társadalmi szervezetek támogatása 
 
A testület döntött a helyi civil szervezetek részére kiírt pályáza-
tok elbírálásáról, amely alapján 5.080.000 Ft-ot biztosított a hely-
ben működő egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 
2019. évi támogatásához. 
 

Támogatási összegek felhasználása 
 
A képviselő-testület döntött a 2019. évi költségvetésében biz-
tosított támogatási keret felhasználásáról. A Telki Kultúra 
Közhasznú Alapítvány támogatására 7.950.000 Ft, a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1.000.000 Ft, míg a társadal-
mi szervezetek, alapítványok támogatására 5.080.000 Ft forrást 
biztosít az idei büdzsé. 
 

Üzemeltetési pályázat elbírálása 
 
A testület úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú 
intézmények üzemeltetési feladatainak elvégzésére vonatkozó 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és változatlan tar-
talommal új pályázatot ír ki. 

 

Köztisztasági feladatokra kiírt pályázat 
elbírálása 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat 
közigazgatási területén található közterületek köztisztasági fela-
datainak elvégzésére vonatkozó pályázatot érvényesnek, 
valamint eredményesnek nyilvánítja, és Szabó Sándor egyéni 
vállalkozót hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. 
 

Kátyúzásra kiírt pályázat elbírálása 
 
A képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat 2019. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak 
elvégzésére kiírt pályázatára két érvényes ajánlat érkezett. Ezek 
értékelése után a testület a legkedvezőbbet benyújtó Puhi-
Tárnok Kft-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) jelölte ki nyertes 
ajánlattevőnek. 
 

Zöldterület-fenntartási pályázat elbírálása 
 
A testület döntött arról, hogy a település közigazgatási területén 
belül található, önkormányzati tulajdonú, extenzív és intenzív 
zöldterületek, valamint az óvodák zöldterületének gondozására 
kiírt pályázat eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó Hambuch Bt-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. 
 

2019. évi közbeszerzési terv 
 
A képviselő-testület az idei közbeszerzési tervét úgy fogadta el, 
hogy az 2019. évre vonatkozóan közbeszerzési eljárást nem tar-
talmaz. 
 

Együttműködési megállapodás 
 
A testület döntött arról, hogy együttműködési megállapodást ír 
alá a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel a 
Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda cél-
jainak megvalósítása érdekében. 
 

Közösségi ház és könyvtár létrehozása 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 49/2019. (III.25.) számú 
önkormányzati határozatával új közművelődési intézményt hoz 
létre, és elfogadja a közösségi ház és könyvtár alapító okiratát. 
 

Intézményvezetői pályázat kiírása 
 
A testület nyilvános pályázat kiírásáról döntött az új közösségi 
ház és könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére. 
 

Bútor- és eszközbeszerzés 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az épülő közösségi ház 
és könyvtár bútorbeszerzésére kért árajánlatok közül a legked-
vezőbbet benyújtó Huszka-Fa Kft-ét fogadja el. 

A testület úgy döntött, hogy a hang- és fénytechnikai beren-
dezésekre kért árajánlatok közül a legkedvezőbbet benyújtó 
Bálvány Pro Kft-ét fogadja el. 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről 
 

Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból 
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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A Pajta homlokzatának felújítása 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Pajta homlokzatának 
felújítására kért árajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadja el. 
 

Helytörténeti Gyűjtemény létrehozása 
 
A testület elfogadta a közösségi ház és könyvtár épületében 
létrehozandó Telki Helytörténeti Gyűjtemény kezeléséről szóló 
szabályzatot. 
 

Fogorvosi kártalanítás kérdése 
 
A testület felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy folytasson tár-
gyalásokat az Országos Egészségpénztárral a perbáli fogorvosi 
körzetből történő leválással összefüggő kártalanítás összegéről. 
 

Fogorvosi rendelő használata 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy dr. Gyuricza Béla fogor-
vos számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 
által támogatott fogorvosi rendelésen felül heti 10 órában 
lehetőséget biztosít a fogorvosi rendelő bérlésére, magánpraxis 
folytatására, havi 30.000 Ft + ÁFA összegért. 
 

Vagyongazdálkodási irányelvek 
 
A testület 57/2019. (III.25.) számú Ö. határozatával elfogadta az 
önkormányzat vagyongazdálkodási irányelveit. 
 

Forgalomképes vagyon áttekintése 
 
A képviselő-testület a vagyonával történő gazdálkodás 
szabályait a 24/2011. (11.01.) számú önkormányzati ren-
deletében foglalta össze, amelynek függeléke tartalmazza az 
önkormányzati vagyon tárgyait, köztük a forgalomképes va-
gyoni kört. 

A testület 58/2019. (III.25.) számú önkormányzati határozatával 
döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában levő forga-
lomképes, összközműves, 1266/2-es és 1266/5-ös helyrajzi-
számú ingatlanokat értékesítésre kijelöli, és eladási árukat brut-
tó 29.845.000 forintban határozza meg. 

A testület támogatta a SolloshiInvest Kft. vételi ajánlatát az 
ingatlanokra vonatkozóan. 
 

Cafeteria szabályzat elfogadása 
 
A testület döntött a Telki Önkormányzatnál és intézményeinél 
foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó cafeteria szabályzat 
elfogadásáról. 
 
 

Április 2. 

 

Közösségi ház és könyvtár elnevezése 
 
A képviselő-testület az új közművelődési intézmény létre-
hozásáról szóló döntést megerősítve az új intézményt 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár névvel kívánja létre-
hozni. 
 

Fogorvosi kártalanítás kérdése 
 
A testület úgy döntött, hogy a jelenlegi, Perbál - Budajenő - Telki 
vegyes fogorvosi praxis jogosultja részére fizetendő kártalanítás 
összegét 3.000.000 Ft-ban határozza meg. 
 

Telephely változása 
 
A képviselő-testület döntésével megerősítette, hogy az 
egészségügyi alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvos, fogor-
vos, védőnői szolgálat) telephelyéül a Telki Egészségház 
épületét (Telki, Tücsök utca 2.) jelöli ki. 
 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés 
módosítása 
 
A testület úgy határozott, hogy a dr. Gyuricza Béla fogorvossal 
2019. március 18-án aláírt feladat-ellátási szerződést a rendelési 
idők tekintetében módosítja. 
 

szb 

Tüdőszűrés 
 

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy községünkben 
hamarosan tüdőszűrésre kerül sor. 

A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve 
azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely - 
18/1998.(VI.3.) NM rendelet szerinti - rizikócsoportba tartozó 
munkát végeznek, így számukra a munkavégzéshez kap-
csolódóan kötelező a szűrés. 

A tüdőszűrés helye: Pipacsvirág Általános Iskola, torna-
csarnok előtér 

A szűrés új, digitális röntgenberendezéssel történik. 

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosí-
tanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek 

munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági 
orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkal-
massági vizsgálat keretében végzett szűrésről néhány napon 
belül szakorvosi leletet adnak ki. 

A személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben 
kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, vigye magával! 

 

A tüdőszűrés ideje: 

2019. május 17. (péntek), 8.00 - 18.00 

2019. május 20. (hétfő), 8.00 - 18.00 

2019. május 21. (kedd), 8.00 - 18.00 

2019. május 22. (szerda), 8.00 - 18.00 

 
Telki Önkormányzat 
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Telki község önkormányzatának képviselő testülete 2019. már-
cius 25-i ülésén elfogadta a 8/2019 (III.29.) számú önkormányzati 
rendeletét, amellyel a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről 
szóló rendeletét módosította. 

Mindez szigorítást jelent a korábbiakhoz képest, elsősorban a 
közterületi szemetelés visszaszorítása érdekében, de a bale-
setveszély és a károkozás megelőzése is fontos szempont volt a 
rendelet módosításakor. 

A mostani változtatások alapján a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, 
birtokos vagy használó, aki a közterületen szemetel, a 
közterületeket, játszótereket beszennyezi, a szemétgyűjtők tar-
talmát szétszórja, valamint - a köztisztaság megóvása és a bale-
setek elkerülése érdekében - az említett területekre bármilyen 
szilárd vagy folyékony hulladékot, szemetet kitesz, otthagy. 

Szintén megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az, 
aki nem gondoskodik az ingatlana előtti, melletti, mögötti, 
közterületen, illetve az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, 
bokrok, cserjék olyan módon történő metszéséről, nyírásáról, 
hogy az a közlekedő személyek testi épségét ne veszélyeztesse, 
gépjárművekben kárt ne okozzon, a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megfeleljen. 

A rendelet kiegészült azzal, hogy a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantu-
lajdonos, birtokos vagy használó, aki az ingatlanáról közterületre 

csapadékvizet, bármilyen szennyező anyagú folyadékot, szenny-
vizet kienged, kivezet, vagy ezt egyenesen a közterületi részen 
teszi, illetve aki a közterületen lévő szemétgyűjtők vagy az ott 
elhelyezett hulladékok tartalmát szétszórja. 

Ugyancsak megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait 
az, aki a kommunális, a külön gyűjtött zöldhulladék és a szelektív 
hulladékszállításról szóló helyi rendeletben meghatározott 
időpont előtt, valamint a szállítási időt követően az ingatlana elé 
bármilyen hulladékot a közterületre kihelyez vagy otthagy. 

A rendelet kihirdetését követő napon hatályba lépett új szabá-
lyok alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el az is, aki személy- vagy tehergépkocsit, 
utánfutót vagy egyéb tárgyat úgy helyez el a közterületen, hogy 
az a közúti közlekedést - kiemelve, a kommunális és közcélú 
feladatokat ellátó gépjárművek mozgását - akadályozza, vagy 
balesetveszélyt jelent az ott más eszközzel, illetve gyalog 
közlekedő személyekre. 

 

Akár kétmillió forint is lehet a bírság 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás ter-
mészetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi sze-
mély és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. 

Telki Önkormányzat 

Szigorítás a szemetelés  
visszaszorításáért 

Kedves Betegeink! Ezúton szeretnénk 
tájékoztatni Önöket az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási tér (EESZT) 
rendszerében történő gyógyszerfelírás-
ról és kiváltásról. 
 

Felírás 
 
A korábbi rendszernek megfelelően 2019. december 31-ig  
gyógyszerrendeléskor minden orvosnak felírási igazolást kell 
kiállítania, amely majdnem minden tekintetben megegyezik a 
korábbi papírvénnyel - csupán egy plusz e-recept vonalkódot is 
tartalmaz. 

Kiváltás saját gyógyszerek esetén 
 
Saját gyógyszer kiváltása:  

– felírási igazolás (vény) alapján, vagy  
– TAJ + személyi igazolvánnyal, vagy  
– e-személyi igazolvánnyal lehetséges.  

2017. november 1-je után bárki papíralapú recept nélkül is 
kiválthatja a saját e-receptre rendelt gyógyszereit. Tehát saját 
részre történő vénykiváltás esetén nem szükséges elhozni a 
felírási igazolást - vényt - a gyógyszertárba! 

Kiváltás hozzátartozó vagy harmadik 
személy részére 
 
Családtagjai vagy ismerősei receptjeit KIZÁRÓLAG felírási iga-
zolással tudja kiváltani! Ebben az esetben nem szükséges a 
kiváltó személy azonosítása, a korábbi rendszernek megfelelően 
működik a gyógyszerek kiváltása. 

Gyógyszertáraink rendszere hibátlanul működik, a felírt e-
recepteket probléma nélkül tudjuk kezelni. Az EESZT rend-
szerének hibáiért felelősséget nem tudunk vállalni. Amennyiben 
az EESZT rendszere nem működik, felírási igazolás hiányában a 
vénykiadás nem lehetséges, ezért kérjük, minden esetben hoz-
zák el az orvostól a felírási igazolásokat! 

Minden további információt illetően kérjük, forduljon az alábbi-
akhoz: 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/lakossagi-portal 

Kontakt center: +36-1-920-1050 

Ágnes Gyógyszertár, Telki – Budajenő 

Tájékoztató az e-recept kiváltásáról 
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A Budakeszi Rendőrőrs – mint minden évben – idén is 
elkészítette aktuális tájékoztatóját Telki község bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetéről. 

Hoffmann Kornél rendőr alezredes, őrsparancsnok 2018-as évre 
vonatkozó beszámolójából megtudható, hogy Telkiben a 
közbiztonság továbbra is jó, sőt, az előző éveket figyelembe 
véve csökkent a bűncselekmények száma. 

A lakásbetörések számát sikerült visszaszorítani, amiben fontos 
szerepe van a körzeti megbízott és a polgárőrség áldozatos 
munkájának, valamint a telki lakosok segítségének is. 

A lopások száma bár hullámzóan, de csökkenő tendenciát mutat 
az utóbbi években. Személygépkocsit hét éve nem tulajdonítot-
tak el településünkön. A gépjárműfeltörések sem jellemzőek a 
térségben, 2014 óta nem regisztráltak ilyen esetet. Ez utóbbi 
annak is köszönhető, hogy a lakók jobban odafigyelnek, és a 
hátrahagyott, bezárt járművekben nem helyeznek el jól látható 
helyen értékeket (mobiltelefon, laptop, stb.). 

Rablás, kifosztás jellegű bűncselekményre az elmúlt években a 
településen nem került sor, és erőszakos vagy garázda tett sem 
valósult meg a településen. Megemlítendő még a rongálás,  
amelynek száma csökkenő tendenciát mutat. 

A beszámolóban az őrsparancsnok megállapítja, hogy a 
lakosság szubjektív közbiztonságérzetét sikerült megőrizni. A 
körzeti megbízott Czelvikker Máté rendőr főtörzsőrmester, a 
vele közös szolgálatot ellátó polgárőrség és a közterület-felü-
gyelet – szükség szerint megerősítve a Budakeszi Rendőrőrs, 
illetve a Budaörsi Rendőrkapitányság állományával – nagy 
erőfeszítéseket tettek a folyamatos jelenlét biztosítására. A 
közrendvédelmi, bűnügyi állomány az észlelt és bejelentett 
eseményekre azonnal reagált, ezek mellett közös, fokozott 
ellenőrzések is voltak a területet érintő bűncselekmények 
megakadályozása, visszaszorítása érdekében. 

szb 

(Az adatok a Rendőrségi ENyÜBS statisztika alapján kerültek 
összeállításra.) 

Beszámoló Telki közbiztonsági 
helyzetéről 

Tisztelt Telki Lakosok! 
2019. június 22-én, szombaton 8 és 13 óra között a Telki 
Polgármesteri Hivatal parkolójában lehetőség van elektronikai 
és veszélyes hulladék lerakására. 
 

Elektronikai hulladék 
Hűtőszekrény kivételével minden hiánytalan elektronikai 
készüléket átveszünk. 
 

Veszélyes hulladék 
étolaj, zsír 
diszperziós és oldószeres festék, oldószer, hígító 
irodatechnikai hulladékok (toner, festékpatron) 
mosószerek 

növényvédő szerek 
akkumulátorok, elemek 
fáradt olaj, olajszűrő 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
 

Használt gumiabroncsok gyűjtése 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanebben az 
időpontban és helyszínen az önkormányzat szervezésében 
gyűjtést rendeznek használt személyautó gumiabroncsoknak is, 
így ezek leadására szintén lehetőség lesz. 

Fontos, hogy csak személyautó gumikat vesznek át, teherautó- 
vagy traktorabroncsokat nem. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Veszélyes hulladék gyűjtése 
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Tisztelt Választópolgárok! 
 
A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az európai 
parlamenti képviselők magyarországi választását. 
 

Az értesítők megküldése 
 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a 
szavazóköri névjegyzéken szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegy-
zékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, 
ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig megküldték. A 
választáson csak a névjegyzékben szereplő választópolgár 
szavazhat. 

Az az állampolgár, aki nem kapta meg az értesítőt, keresse fel a 
Helyi Választási Irodát a lenti elérhetőségek valamelyikén. 

 

Átjelentkezés másik szavazókörbe 
 
Amennyiben a szavazás napján lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén tartózkodik, akkor átjelentkezésre 
irányuló kérelmet nyújthat be 2019. május 22-én (szerda) 16 
óráig. 
 

Külképviseleten történő szavazás 
 
Amennyiben külföldön kíván szavazni, 2019. május 17-én 16 
óráig a helyi választási irodához megérkezett, külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemmel kérheti 
lakcíme szerinti névjegyzékből való törlését, és az általa meg-
jelölt települési vagy külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. 

Az Európai Unió más tagállamának az állampolgára 2019. május 
10-én 16 óráig megérkezett kérelmében kérheti, hogy központi 
névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak 
választására is kiterjedjen. 
 

Mozgóurna igénylése 
 
Mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár kérhet, aki mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a 
mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség tel-
jesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérése nem tel-
jesíthető. 
 

Mozgóurnát az alábbiak szerint lehet 
kérni: 
 
•      levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus 

úton, legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig, 

•      személyesen vagy elektronikus azonosítással, elektronikus 
úton, legkésőbb 2019. május 24-én 16 óráig, 

•      2019. május 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítás-
sal, elektronikus úton, legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig 
a helyi választási irodánál, 

•      az illetékes szavazatszámláló bizottságnál, meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítéssel, 2019. május 26-án, legkésőbb 12 óráig. 

 
Az átjelentkezéssel, valamint a települési szintű lakóhellyel ren-
delkező választópolgárok szavazásának helyszíneként az 001. 
számú, Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, aula, Muskátli u. 2. szavazókört jelöltem ki. 
 

Választójoga gyakorlásához segítséget 
igényelhet az alábbiak szerint 
 
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget 
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében 2019. május 
17-én 16 óráig: 

•      Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a 
szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, 

•      akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. 

 
Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban 
felmerülő kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Iroda 
munkatársához személyesen – ügyfélfogadási időn kívül is –, a 
Telki Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon, a 06-26-920-
818-as vagy a 06-26-920-808-as telefonszámon. 
 

dr. Lack Mónika 
a Helyi Választási Iroda vezetője 

Fontosabb tudnivalók az EP-
választással kapcsolatban 
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Május 2-tól indul az önálló körzeti fogorvosi ellátás Telkiben. 
Ennek apropóján a praxis ellátására kiírt pályázat 
győztesével, dr. Gyuricza Béla fogorvossal beszélgettünk. 

- Köszöntjük Telkiben! Talán a legfontosabb, ami mindenkit 
érdekelhet az, hogy milyen szolgáltatások lesznek elérhetőek az 
Egészségházban található fogorvosi rendelőben? 

- Ez egy általános fogászati körzeti rendelő, amely magába 
foglalja a gyermek és a felnőtt ellátást is. A leggyakrabban elő-
forduló problémákra lehet itt orvoslásra találni. Ilyenek a külön-
böző konzerváló fogászati beavatkozások, mint a tömések, 
gyökérkezelések, kisebb felépítések. Ezen felül vállaljuk a kive-
hető és rögzített fogpótlások készítését, valamint az egyszerűbb 
szájsebészeti beavatkozásokat. Kiemelném ezeken túl, hogy di-
gitális panorámaröntgen is rendelkezésre áll itt helyben. 

- Fogszabályozásra lesz lehetőség? 

- Igen. Bár ezzel én nem foglalkozom, de a nyár végéig tervezem 
felvenni egy fogszabályozással foglalkozó kollégával a kapcsola-
tot, aki az igényektől függően heti rendszerességgel lesz jelen a 
rendelőben. 

- Mi az a szolgáltatás, ami TB-támogatott, és mi az, ami nem? 

- Erről hamarosan lesz majd egy táblázat a Telki Portálon, 
valamint a rendelőben kifüggesztve. A konzerváló fogászati 
kezelések – tömés, kézi gyökérkezelés –, és a sürgősségi bea-
vatkozások támogatott formában fognak megvalósulni. Az 
évenkénti fogkő-eltávolítás és a szűrés is ide tartozik. 

Fizetősek lesznek viszont az ezen felüli dolgok, a fogpótlás 
például szinte minden esetben, valamint a komolyabb szájse-
bészeti beavatkozások is. 

- Milyen technológiájú berendezések állnak rendelkezésére a fogor-
vosi rendelőben? 

- Korábban magánrendelőben dolgoztam, és próbáltam az ott 
látott színvonalat és technológiát áthozni ide. Azt tudni kell, 
hogy sajnos még mindig nem tart magas szinten a támoga-
tottság, az átlag háziorvosihoz képest kevésbé finanszírozott 
egy fogászati körzet, miközben nekünk hatalmas kiadást jelent 
az anyagok és speciális eszközök beszerzése. Hiába 
próbálkozunk, a rendelkezésre álló keretből nem lehet teljes 
egészében olyan fogászati anyagokat finanszírozni, mint ami-
lyet egy magánrendelőben. Pont emiatt szeretnénk majd a 
feleségemmel együtt magánrendelést is folytatni itt. 

- Ezek szerint felesége is fogorvos? 

- Igen, ő is az. Igaz, most éppen otthon babázik a gyermekünkkel, 
de a későbbiekben úgy tervezzünk, hogy ő fogja a magán-
betegeket fogadni, én pedig a körzeti ellátást viszem. 

Mindig minden hozzánk érkező páciens számára fel fogjuk 
kínálni az egyszerűbb, TB által finanszírozott ellátást, és a maga-
sabb szintű, magánpraxishoz tartozó szolgáltatásokat is, és min-
denki választhat, hogy melyiket kívánja igénybe venni. Mondok 
egy példát is! A gyökérkezelésből a hagyományos, kézi változat 

ingyenes a lakosság számára. Beruháztunk ugyanakkor egy 
drága gépi gyökérkezelő készülékre, és ezzel is lesz lehetőség a 
kezelést elvégezni, ám ezt sajnos nem támogatja a TB. 

Fontos hangsúlyozni, hogy amit meg tudunk úgy oldani, azt 
szeretnénk államilag támogatott keretek között lehetővé tenni. 
Ugyanazt az érzéstelenítőt fogjuk például használni mind a 
körzeti, mind a magánrendelésben, ezért bízom benne, hogy 
senkinek sem lesz rossz tapasztalata ilyen téren. 

- Azzal, hogy Telkiben saját fogorvosi körzet jött létre, már nem kell 
majd Perbálra utazniuk a lakosoknak a támogatott kezelésért. 
Ezen felül mik a helyi rendelés előnyei? 

- A modern környezet, a modern eszközök, anyagok használata, 
és a fiatalos, családias légkör, amit meg kívánunk itt teremteni, 
mind-mind pozitív lehet. Mellettünk szólhat még az abszolút 
naprakész tudásunk is, és az utóbbi 5 év tapasztalatának köszön-
hetően elmondhatjuk, hogy nem jöhet szembe olyan probléma, 
amit ne tudnánk orvosolni. Reméljük, hogy sikerül bizalmas 
légkört teremtenünk a páciensek számára. 

- Minden esetben be kell jelentkezni a rendelésre? 

- Az első két hónapban – amikor még nem várható nagy roham 
– egyelőre nem leszek itt végig a rendelési időben, így min-
denképpen előzetes bejelentkezés szükséges. 

Hétköznapokon reggel 9-től este 6 óráig, valamint rendelési 
időben elérnek majd a páciensek. Júliustól már nem lesz 
kötelező előre telefonálni, személyesen is be lehet fáradni a ren-
delőbe, de nagyon megköszönöm, ha előtte szólnak, mert akkor 
könnyebben tudok tervezni. Sőt, ezzel azt is el lehet kerülni, 
hogy valaki sokat várakozzon. 

„Remélem, hogy rászolgálok majd a 
telkiek bizalmára!”- interjú 
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- Milyen elérhetőségei vannak? 

- Természetesen van lehetőség telefonos bejelentkezésre. Ezen 
felül kapcsolattartás céljából létrehoztam egy Facebook-oldalt, 
hogy így is el lehessen érni. Akinek ez a megoldás a szimpatiku-
sabb, kényelmesebb, a közösségi oldalon keresztül is be tud 
jelentkezni a rendelésre. Amint tudok, válaszolni fogok ezekre a 
megkeresésekre. 

Van már egy honlapom is, egyelőre az alapinformációkkal. Idővel 
ezt bővíteni fogom és lesznek majd izgalmasabb tartalmak is. 

- Kérem, meséljen röviden a szakmai múltjáról! 

- Budapesten végeztem felsőfokú tanulmányaimat, feleségem-
mel egy évfolyamban. 2014-ben fejeztük be a Semmelweis 
Egyetemet, azóta praktizálunk. Én rögtön az első pillanattól 
kezdve magánrendelésben dolgozom. Részt vettem mind ma-
gyar, mind külföldi páciensek ellátásában, ebből kifolyólag a 
legkisebb munkáktól a legnagyobb fogpótlásokig mindennel 
találkoztam. Feleségem az egyetemen folytatott oktatói és 
betegellátó tevékenységet, emellett magánrendelőben is dol-
gozott. Ahogyan már említettem, most éppen főállású anya. 

- Első gyermek a családban? 

- Igen. 

- Mennyi idős? Kisfiú, kislány? 

- Idén született, és már három hónapos a kisfiunk. Aktív kisgyer-
mek és szerencsére minden rendben van vele. 

- Felesége várhatóan mikortól fog rendelni Telkiben? 

- Szép fokozatosan fog majd itt elhelyezkedni, ahogyan a 
teherbírása engedi a családi teendők mellett, és ahogyan az 
igény mutatkozik a magánrendelésre. Szeptembertől várható, 
hogy itt munkát vállal. 

- Jelenleg Budapesten élnek? 

- Most még igen, de amint tudunk, szeretnénk kiköltözni a 
környékre – elsősorban Telkiben és Budajenőben gondol-
kozunk. Mivel alapvetően mindketten vidékiek vagyunk – 

feleségem mezőkövesdi, én szolnoki –, mindenképpen szeret-
nénk mielőbb eljönni Budapestről, ami nekünk egy kicsikét zsú-
folt. Zöldebb környezetbe vágyunk úgy, hogy ne kelljen bejár-
nunk Pestre. A célunk egészen pontosan az volt, hogy először 
munkahelyet találjunk vidéken, és akkor majd mellé jöhet a ház 
is. 

Hobbiszinten terepfutunk, és ennek kapcsán már többször jár-
tunk itt. Beszéltük is, hogy mennyire jó hangulata van ennek a 
településnek. Aztán most januárban, amikor nézegettem Telki 
honlapját, hogy lássam, milyen programok és érdekességek van-
nak errefelé, megakadt a szemem ezen a pályázaton, miszerint 
lehet erre a körzetre jelentkezni. Szerencsére sikerült is ezt el-
nyerni és most gőzerővel folyik a berendezkedés. Ez egy nagyon 
szép Egészségház, amelyben egy helyen megtalálható a gyer-
mek és felnőtt háziorvosi, védőnői és most már a fogorvosi ren-
delés egyaránt. 

- Feleségével az egyetemen ismerkedtek meg? 

- Az egyetemen találkoztunk, ahol az utolsó évben csoporttársak 
lettünk, közös gyakorlatokra jártunk, és attól kezdve szép lassan 
összeért az utunk. Később össze is házasodtunk, és aztán idén 
megszületett az első gyermekünk. 

- Hány gyermeket szeretnének? 

- Nagyon szeretnénk nagy családot. Feleségem egyelőre még 
picit meg van illetődve az első gyermek miatt, de azért majd 
mindenképpen szeretnénk bővülni. 

- Hosszabb távon tervez a telki praxissal? 

- Szeretnék hosszabb távon itt berendezkedni, és remélem, hogy 
rászolgálok majd a telkiek bizalmára, és az önkormányzat, 
valamint a helyiek abszolút meg lesznek velem és a feleségem-
mel is elégedve! Igyekszünk majd fokozatosan bővíteni a szol-
gáltatásainkat, például a már említett magánrendeléssel és 
fogszabályozással. 

- Köszönjük az interjút! 

Szilágyi Balázs 

A képviselő-testület többéves előkészítő munkája ered-
ményeként 2019. május 2-tól új közfinanszírozott fogorvosi 
ellátás indul Telkiben. 

A korábbi Perbál - Telki - Budajenői közös fogorvosi körzet szét-
válásával, és az új Egészségház felépülésével Telkinek lehetősége 
nyílt arra, hogy önálló fogorvosi körzetet hozzon létre. 

A jelenlegi praxisból történő leválást követően a következő 
lépésként a testület az új körzetet ellátó fogorvosi praxist 
betöltő fogorvos kiválasztását pályáztatta meg. Ennek alapján 
a testület 24/2019. (II.14.) számú önkormányzati határozatával 
kiválasztotta a praxisra a pályázó jelöltek közül az új fogorvost 
dr. Gyuricza Béla személyében, akivel feladatellátási 
szerződést kötött. 

A szükséges engedélyek beszerzését követően május elejétől 
dr. Gyuricza Béla fogorvos az Egészségház épületében várja a 
pácienseket hétköznapokon. 

A fogorvos rendelési ideje: 

Hétfő: 14:00-20:00 

Kedd: 8:00-14:00 (14:00-18:00 iskolafogászat) 

Szerda: 14:00-20:00 

Csütörtök: 8:00-14:00 

Péntek: 8.00-10.00 (iskolafogászat) 
 
Bejelentkezni a +36-20-212-7936-os telefonszámon lehet 

Májusban és júniusban a bejelentkezés még kötelező, 
júliustól pedig ajánlott, de nem kötelező. 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/telkidental/ 

Instagram: telkidental 

Telki Önkormányzat 

Új fogorvosi rendelő nyílik Telkiben 
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Közeledik május vége és izgatottan készülünk új büszkeségünk, 
a telki Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár birtokba 
vételére. A telki közösségeket és a kultúrát szolgáló 
intézményünk hivatalos átadására az idei Telki Fesztivál második 
napján, május 31-én, pénteken délután kerül majd sor. 
 

Egy kis ízelítő a programból: 
 
A fesztivál már május 30-án, csütörtökön délután is izgalmas 
programokat kínál: Für Anikó színművész közreműködésével 
nyílik meg Csatorday Dóra és Kékesi Henriette kiállítása, a 
Márton Ildikó által gondozott Pipacs Galériában Deltai Károly 
polgármester nyitja meg Koday László és Kis Gábor tárlatát, 
majd este a Szülők Akadémiája kínál izgalmas előadásokat az új 
közösségi házban. 

Május 31-én, pénteken délután a ritmikus gimnasztika csoport 
táncos gyermekszínházának előadását láthatjuk a tornacsarnok-
ban, majd a közösségi ház hivatalos megnyitójához kapcso-
lódóan Pojják László, a Telkiért Érdemérem egyik idei díjazottja 
lép fel, hallhatunk énekeket testvértelepülésünkről, Gyimes-

bükkről, és megnyílik Csergezán Pál nagyszabású kiállítása is, 
Deltai Károly polgármester gondozásában, illetve látogatható 
lesz a Szigeti Antal által összeállított állandó helytörténeti 
gyűjtemény is. Ezt követően egy különleges komolyzenei, opera 
és operett gála veszi kezdetét, a telki Pasztircsák Polina és Balog 
Alexandra, a német Rolf Sostmann és zenésztársaik közremű-
ködésével. Az este további részében Für Anikó Telkiben élő szín-
művész és együttese, majd az Antal Gábor Jazz Trió szórakoztat-
ja a közönséget. 

Június 1-én, szombaton ismét az ismerős Platós Band ébreszti 
majd a falut, lesznek gólyalábasok, maskarások, kirakodóvásár 
rengeteg interaktív foglalkozással, gyermekszínház, állatsimo-
gató, tűzoltó és rendőrkutya-bemutató, HappyCopter szimulá-
tor, budakeszi és budajenői hagyományőrzők előadásai, a 
buhurt harcművészet országos bajnokságának egy állomása is 
Telkibe látogat, Bánó Attilától történelmi előadást is hallgat-
hatunk. Több év kihagyás után ismét összeáll a T358 öregfiú-
zenészcsapata, lesznek további koncertek is, pl. filmzenék feldol-

Ízelítő az idei Telki Fesztivál  
programjából 
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gozásaival, és ismét bemutatkoznak a telki mozgáskultúra gyer-
mek és felnőtt csoportjai a nagyszínpadon. A Bordás-ház idén is 
érdekes kiállítással és beszélgetésekkel, régizenei koncerttel 
várja az érdeklődőket. A telki római katolikus közösség is számos 
érdekes programmal invitálja a látogatókat a templomban, a 
templom mellett és a vásári forgatagban. A templomban 
délután a Telki Nőikar mellett egy meglepetés fellépőre is 
számíthatunk! Az esti fő programban felharsannak a rezek és 
egy „ütős” fúvós programmal csinál majd remek hangulatot a 
pécsi Band of Streets, majd a Voisingers társulata ismerteti meg 
a nagyközönséget világhírű pop, rock és könnyűzenei dallamok 
vokális, fiatalos feldolgozásaival. Az éjszaka idén is egy fer-
geteges bulival zárul a Pajtában, a tánczenéről a Telkiben már jól 
ismert budakeszi The Old Show együttes gondoskodik. 
Természetesen nem felejtkeztünk el a foci szerelmeseiről sem, 
este 9-től a Bajnokok Ligája döntőjét lehet majd követni 
kivetítőn a közösségi ház nagytermében. 

Vasárnap, június 2-án a Telki Énekegyüttes énekel a reggeli 
szentmisén, majd délelőtt 10-től délután 4-ig utó-gyermek-
napon várjuk a családokat és gyermekeket a Pajta környékére. 
Lesz vattacukor, fagyi, szörpök, ugrálóvár, mászófal, népi 
fajátékok, az óvoda és iskola szervezésével foglalkozások, és 
akadályverseny, íjászkodás, kora délután Kolompos koncert, 
apukáknak és nagyobb gyerekeknek pedig megrendezzük az 

Első Telki Sörpong Bajnokságot, a Csehülünk közreműködésével 
és támogatásával. És természetesen köszöntjük pedagógu-
sainkat is. 

Részletes program május közepétől a telki.hu oldalon, majd a 
nyomtatott műsorfüzetben! Sok szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, Telkitől innen és túl! 

 
Móczár Gábor 

alpolgármester  

(A fotók a tavalyi  fesztiválon készültek) 
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Koday László és Kis Gábor képei Telkiben! 

Zöldút túra 
 

A Budavidék Zöldút Szövetség túrája idén május 18-án 10 
órakor indul Telkiből, az iskola elől Tök, Kútvölgy térre. 

A tökiek 2014-ben már vendégül láttak minket, nagyon jó 
hangulatú rendezvény volt. Az eseményről bővebben itt lehet 
olvasni: http://www.budavidekzoldut.hu/turabeszamolok-gale-
ria/2014-tok/ 

Tökön idén is számos vidám program várja a biciklistákat. Hozz 
magaddal innivalót, némi költőpénzt és a biztonság kedvéért 
bukósisakot! Várunk! 

Budavidék Zöldút Szövetség 

Ecsettel mesélek címmel idén is különleges meglepetéssel 
készül a Pipacs Galéria a Telki Fesztivál alkalmából. Szeretettel 
meghívunk minden művészetkedvelő barátunkat és leendő 
ismerősünket a kiállítás megnyitójára. 

Időpont: 2019. május 30., 18:30 
Helyszín: Telki, Pipacs utca 8. 
A kiállítást megnyitja: Deltai Károly polgármester 
Műsor: a Kiss-Zenede növendékeinek előadása 
 

A meghívott művészekről: 
A Csokonay-díjas Koday László sokak számára ismerős lehet. 
Nemzetközileg és országosan is elismert, mesemondó kortárs 
festő, aki más szemmel látja a világot, és egy-egy történetet 
mesél el vidám színekkel és humorral fűszerezve. Képei 
tündérmesék, eseményekben gazdagok. Érthető, tiszta, ke-
veretlen színekkel, a belső egyensúlyt megtartva enged kalan-
dozni a cselekményekben. 

Kis Gábornak már gyermekkorában is a festés volt a kedvenc 
elfoglaltsága. A nyomdász szakmához is a színek szeretete 
vezérelte. A festőművész témáinak zömét a rajongásig szeretett 
pilisi táj határozza meg. Aprólékos ecsetkezeléssel, realista stílus-
ban dolgozik. Képei temperafestékkel készülnek farostalapra. 

A galéria június 6-ig tart nyitva, naponta 10-től 18 óráig. Gyűjtők, 
figyelem! Ritka alkalom ez, hogy ilyen egyedülálló alkotásokat 
vásároljanak! A festmények témái méltóak a tavasz hangu-
latához, így mindenkit nagy szeretettel várunk megtekin-
tésünkre. 

Pipacs Galéria 

Koday László

Koday László alkotásai Kis Gábor alkotása
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A Magyar Sakkvilág magazinban Horváth József nagymester 
interjút készített a Telkiben élő Persányi Barnabással annak 
apropóján, hogy 14 évesen hónapok óta vezeti a 16 évesek rang-
listáját és Élő-pontjainak száma FIDE mesterként 2400 fölé 
emelkedett. 

- Szívből gratulálok, Barnabás, a mostani áprilisi Élő-pontod 
meghaladja a 2400-at, sajnos nem sokan mondhatják ezt el a ma-
gyar ifi mezőnyben. Májusban leszel 15 éves. Mik a terveid, mi 
szeretnél lenni? 

- Köszönöm szépen! A sakkban célom először a nemzetközi 
mesteri, majd a nagymesteri cím elérése. Rövid távon a tervem 
megtartani a kitűnő bizonyítványomat iskolámban, a Toldy 
Ferenc Gimnáziumban. Míg más, korcsoportjukban élvonalbeli 
játékosok sok éven keresztül részben vagy egészben magánta-
nulók, én teljes „munkaidőben” bejárok a suliba. Hosszabb távon 
egy erős egyetemen szeretnék diplomázni, és minimum két ide-
gen nyelven anyanyelvi szinten beszélni. Még nem döntöttem 
el, hogy mi szeretnék lenni, de a sakk mindenképpen központi 
része marad az életemnek. 

- Legutóbb jól játszottál a berekfürdői versenyen. Kérlek, beszélj a 
szereplésedről! 

- Meg vagyok elégedve az ottani teljesítményemmel. Veretlenül 
lettem negyedik, ami visszaigazolta, hogy stabilan meg tudom 
játszani az Élő-pontomat. Úgy érzem, hogy fél, egy pont még 
maradt is bennem, de összességében nem panaszkodom, elég 
erős mezőny volt, és a korcsoportomból is több játékos indult. A 
napi két hosszú játszma nem teljesen ideális, de ezzel szerintem 
minden versenyző így volt. 

- Az olvasók közül talán nem mindenki tudja, hogy matematikából 
is nagyon jó vagy. Megnyerted a Zrínyi matematikaversenyt. 

- Valóban, több mint 10.000 Kárpát-medencei indulóból lettem 
első, de országos tehetségkutató matematikaversenyen is let-
tem különdíjas, országos logikaversenyen pedig második. 

- Hogyan látod fiatalemberként, mennyire segíti vagy gátolja a 
matek a sakkot. Hiszen egy bizonyos Vachier-Lagrave is mateksza-
kon végzett az egyetemen... 

- Biztos vagyok benne, hogy a sakk és a matematikai képességek 
kölcsönösen erősítik egymást. Nekem mindkettő megy, de nem 
biztos, hogy a matek irányában fogok továbbtanulni, mivel sok 
más tárgy is érdekel. Kedvencem például a történelem és a 
retorika. 

- A hazai korcsoportos bajnokságokon is remek eredményeid 
voltak (és bizonyára lesznek), kérlek, említsd meg ezeket! 

- A többiekhez képest viszonylag későn kezdtem sakkozni, kb. 3 
év hátrányom volt a korosztályommal szemben. Mivel ezt elég 
gyorsan behoztam, a korcsoportos bajnokságokon és a 
diákolimpiákon is jól szerepeltem, de ezek mellett inkább a 
rapid és blitz egyéni Európa-bajnoki címeimet, a rapid Európa-
bajnoki bronzérmemet és az Európai Uniós bajnokságokon elért 
aranyérmeimet emelném ki. A tavalyi nagyváradi blitz Európa-
bajnoki aranyérem különösen kedves nekem, mivel az engem is 
meglepett egy kicsit. Azt tapasztaltam, hogy ezeken a 
nemzetközi versenyeken bőven vannak Élő-pontjaiknál 

erősebben játszó játékosok, ezért örültem, hogy gyors játékban 
is sikerült bizonyítanom. 

- Néhány éve jártál a Maróczy Géza Központi Sakkiskolába. Mit 
tanultál ott? 

- Egy évig jártam Mátraházára, főleg az elemzéseket, az állandó 
és a meghívott nagymesterek előadásait és a rendszeres snell-
versenyeket szerettem. A mátrai kirándulások és a focibajnoksá-
gok is a kedvenceim voltak. 

- Mire tippelsz, maximálisan mekkora Élő-pontot érhetsz el majd a 
sakkban? 

- Szerintem el fogom érni a nagymesteri címet, de nem tudom 
még, hogy milyen Élő-pontszámmal és mikor. Aztán majd 
meglátjuk, hogyan tovább. 

Horváth József 

Megjelent: a Magyar Sakkvilág magazin áprilisi számában 

Sakk és matematika 
- villáminterjú Persányi Barnabással
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a 
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában dolgozó pedagógusokat 
szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni őket 
olvasóinkhoz. Ezúttal Oros Éva gyógy- és pszichope-
dagógussal beszélgettünk. 

- Hogyan és mikor került a Pipacsvirág Általános Iskolába? 

- Huszonegy éve élek Telkiben, a gyermekeim már itt születtek. 
Mindkét fiam a telki Pipacsvirágban tanulta meg a betűvetést, a 
kisebbik most hetedikes, a nagyobbik már végzett, ő most a 
Városmajori Gimnáziumban tanul. Én hosszú évekig 
Törökbálinthoz kötődtem, az akkor Zsolnay József által vezetett 
Kísérleti Iskolában, és az Ein Herz für Kinder magyar-német két 
tannyelvű óvodában fejlesztettem gyerekeket. Nyolc éve ke-
restek meg az akkor épp megüresedő státusz kapcsán, azóta itt 
dolgozom az iskolában. Gyógypedagógus-pszichopedagó-
gusként a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek diagnosztikája 
és terápiája a feladatom. 

- Talán érdemes összefoglalni: milyen esetekben lehet szüksége egy 
gyermeknek fejlesztőpedagógusra és mit tud Ön elérni ezeknél a 
tanulóknál? 

- A sikeres iskolai beválás alapja sok-sok részképesség optimális 
szintű fejlettsége, és összehangolt, integrált működése. A 
kialakuló problémák nagyon sokszínűek lehetnek attól függően, 
hogy adott kisgyereknél melyik részképesség-területen jelent-
keznek lemaradások vagy zavarok. Napjainkban nagyon gyakori 
jelenség - legszembetűnőbb az iskolakezdő gyerekeknél - az 
idegrendszeri éretlenség, amely többek között az említett 
területek összehangolt működését akadályozza. A tanulási 
nehézségek megjelenési formája épp ezért nagyon sokszínű, 
minden gyereknél egyedi képet mutat. A fejlesztő és a pszicho-
lógus közös munkája ezért mindig egy komplex diagnosztikai 
folyamattal kezdődik, amellyel tűpontosan feltérképezhető a 
gyermek aktuális képességstruktúrája. Ehhez mérten készülnek 
el az egyéni fejlesztési tervek, azok a területek kapnak minden 
gyerek esetében célzott fejlesztést, amelyek elmaradást mutat-

„Legtöbbször a gyerekek már szünetben is 
igyekeznek bejutni a fejlesztő szobába” 
- interjú 

2019. április 12-én, pénteken délután Kőrizs Imre 
vendégeskedett Telkiben. Az apropó a Kokukk Egyesület 
Költészet-napi teadélutánja volt a Pajta-Faluházban. A költővel 
Molnár Krisztina Rita – Telkiben élő író- és költőnő – beszél-
getett. 

A délután folyamán bepillantást nyerhettünk Kőrizs Imre 
munkásságába és sok érdekességet tudhattunk meg a költőről. 
Aki bár eredeti hivatását tekintve klasszika-filológus, ám ezt 
elsőre senki sem gondolná róla, hiszen egyáltalán nem olyan 
„típus”. Mint tudjuk, nem is ez a fő profilja. Elmélkedő költő, aki a 
civil életében egyetemen tanít. 

A költő komoly hangvételű művei a mulandóság, a halálhoz való 
viszony kérdését vizsgálják elsősorban, ezen a délutánon azon-
ban költészetének játékos oldala is előkerült. 

Műveiben nagy szerepet kap a ritmusosság. Ennek kapcsán 
idézte a költői hagyományban jól ismert két gondolatot: „Ha sok 
jambus van egy versben, az már nem lehet rossz.”, és hogy: „A 
költészet visszaélés a nyelv eszközeivel.” Játékos eszközökkel élő 
alkotásait olvasva nem is tudnánk vitatkozni ezekkel. 

A telki irodalmi délutánokon hagyomány, hogy a szerzők 
felolvasnak műveikből - így történt ezúttal is. Különösen érdekes 
volt az az elhangzó vers, amelyben Shakespeare Hamletjének 
ismert monológját a költő oly módon dolgozta fel, hogy az ere-
deti szövegben szereplő szót követő szót használta fel a szótár-
ban. Így lett a „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés!”-ből 
„Lenullázni vagy nem lenullázni: az itt a kerecsensólyom!” 

szb 

Kőrizs Imre járt nálunk 
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nak. A sikerességet is sok tényező befolyásolja. Minden kognitív 
terület fejlődésének vannak szenzitív, érzékeny időszakai, 
amikor bizonyos funkciók gyorsan és jól fejleszthetők. Ha a gyer-
mek akkor kerül hozzám, amikor már lezárult a szenzitív időszak, 
nyilván sokkal hosszabb és keményebb munka vár rá. A 
beszédészlelési problémák pl. iskolakezdés előtt és első osztály-
ban még jól fejleszthetők, de ha később derül fény a gondra, 
akkor az észlelési nehézség talaján már ki is alakult kisebb-na-
gyobb olvasási vagy írásnehézség. 

- Melyek Telkiben a leggyakrabban előforduló tanulási korlátok, 
illetve problémák, amelyekkel Ön találkozik? SNI-s (sajátos nevelési 
igényű), BTMN-s (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő) nebulók egyaránt vannak? 

- Szembetűnő az idegrendszeri éretlenséggel küzdő gyerekek 
számának drasztikus emelkedése. Ezek a gyerekek akár túlnyo-
mórészt megfelelő szintű képességek mellett sem képesek az 
iskolában jól működni, mert gátló és szabályozó funkcióik 
gyenge szintje miatt nem tudnak hosszabb ideig feladatban 
maradni, koncentráltan figyelni, szabályokhoz alkalmazkodni. 
De ugyanennek a területnek az elmaradása eredményezheti a 
gyenge finommotorikát, az írásmozgás-koordináció nehéz-
séget, az irányok és formák differenciálását. A másik erősen érin-
tett terület a beszédészlelési és -értési nehézség. Ha ezek nem 
működnek jól, az írás-olvasás-szövegértés folyamata valahol 
mindig megbicsaklik, nem épül a szókincs, gyengébb lesz a szó-
beli kifejezőkészség. A probléma mélységétől függően kapnak a 
gyerekek BTM vagy SNI kódot, iskolánkban mindkettő jelen van. 

- Mi lehet az oka annak, hogy ezeknek a nehézségeknek meredeken 
emelkedik a száma? 

- A változó környezetünkben kereshetjük az okokat. A mai 
gyerekek sokkal hamarabb találkoznak az infokommunikációs 
eszközökkel. Az információfeldolgozás nagyon egyoldalúvá vált, 
egyértelműen eltolódott a vizualitás irányába. Minden 
gyereknek megvan a vizuális áramlás iránti természetes igénye. 
Az idősebb generáció még emlékszik, hogy ezt úgy elégítettük 
ki, hogy szétugráltuk a nagy franciaágy rugóit, legurultunk a 
gátoldalon, sörögtünk, ugráltunk a szénakazalba, fára másztunk, 
leugrottunk... Ezekkel a mozgásformákkal stimuláltuk az ideg-
rendszerünket, legtöbben spontán megértünk az iskolára. A 
kütyük a gyerekek kezében akkor károsak, ha a vizuális áramlás 
iránti vágyat teljes mértékben kielégítik a gyorsan villódzó 
képek, és ezek mellett már nem keresik olyan intenzitással a 
szokványos mozgásformákat, nem integrálódik az idegrend-
szerük megfelelően. Másrészt megszűntek a többgenerációs 
nagycsaládok, ahol a nagyszülőknek mindig volt idejük a 
legkisebbekkel foglalkozni, énekelni, höcögtetőket, meséket 
mondani, a legtöbben ma túl sok időt töltenek a “villanypásztor” 
előtt. 

A mai gyerekek nem rosszabbak, csak épp nem tipikus módon 
érnek, más módon tudják az információt hatékonyan feldol-
gozni. Az iskolarendszerünk pedig most még épp csak próbál 
felzárkózni ezekhez a változásokhoz, ezért van sok dolga a 
fejlesztésben dolgozóknak. 

- Mik azok a jelek, amik gyanút kell, hogy keltsenek? Mit tegyen a 
szülő, ha úgy érzi, hogy a gyermeke nem úgy fejlődik, mint a töb-
biek, nehézséget észlel? 

- Minél fiatalabbak vagyunk, annál plasztikusabb az idegrend-
szerünk, annál gyorsabb a fejlődésünk, tehát bármilyen gyanú 
esetén érdemes minél hamarabb szakemberhez fordulni. A ta-
nulási nehézségek kialakulását már 5-6 éves korban előre lehet 

jelezni speciális gyógypedagógiai szűrésekkel, és el lehet kez-
deni a prevenciós fejlesztéseket. Ezért fontos, hogy a szülők kri-
tikus szemmel figyeljék gyermekeiket. Az óvodákban és az 
iskolákban vannak logopédusok, fejlesztők, akik mindenkinek 
segítenek elindulni, szükség esetén a megfelelő szakemberhez 
vagy a szakszolgálathoz irányítanak. A komolyabb tanulási prob-
lémákat az iskolában a tanítók hamar észlelik, ezek a tanulók 
gyorsabban segítséghez jutnak. De mivel a gyerekek nagyon jól 
kompenzáljak az enyhébb nehézségeket, és viszonylag jól tel-
jesítenek, csak később derülnek ki azok az enyhébb elmaradá-
sok, amelyek akadályozzak a hatékony tanulást. Ilyenkor a szülő 
azt látja, hogy a gyerekek gyorsan kifáradnak, hullámzó teljesít-
ményt nyújtanak, vagy pl. csak a hosszabb szövegeknél jön elő a 
szövegértési nehézségük, hosszabb tollbamondásoknál esik 
szét az írásképük, a helyesírásuk. Így sajnos segítséget is csak 
később kapnak. 

- Közel 40 gyermekkel foglalkozik egyszerre. Mindenki egyéni 
fejlesztést kap Öntől vagy vannak kisebb csoportok? Melyek lehet-
nek a fejlesztés legfontosabb területei? Milyen módszerekkel dolgo-
zik? 

- Sajnos nem tud mindenki egyéni fejlesztést kapni, a 
gyerekeket osztályok és nehézségek alapján osztom csoportok-
ba, a nehézségek melysége szerint tudnak heti több foglalkozá-
son is részt venni. A fejlesztések mindig az adott csoportra van-
nak tervezve. Az óráimon számos olyan eszközt és terápiás mód-
szert alkalmazok, amelyek játékosak, megmozgatják a gyerekek 
figyelmét, memóriáját, logikus gondolkodását, auditív és vizuális 
észlelését is (pl. NILD- terápia). Mivel Ayres-terapeuta is vagyok, a 
kisebb gyerekeknél a mozgásos játékokat, mozgásterápiás 
eszközök használatát is próbálom minden foglalkozásba 
beemelni. A fejlesztőben trambulin, hintaágy, egyensúlyozó 
eszközök segítik a kikapcsolódást. Legtöbbször a gyerekek már 
szünetben is igyekeznek bejutni a fejlesztő szobába, és a javuló 
eredményeik mellett ez a legfontosabb visszajelzés, ami nap, 
mint nap megerősít a munkámban. 

szb

Mire figyeljen a szülő a gyermekénél? Milyen 
esetekben lehet szüksége a gyermeknek 
fejlesztőpedagógusra? 
 
Jelek óvodáskortól: 

•      kései beszédindulás (lányok 2 év, fiúk 2,5 év) elhúzódó 
pöszeség 

•      diszgrammatikus beszéd (rosszul ragoz) 
•      nehezen tanul verset 
•      nem szeret mesét hallgatni 
•      a jobb-bal oldal differenciálásának a nehézsége 
•      gyenge finommotorika, nem szeret rajzolni 
•      rossz egyensúlyérzék, ügyetlen, esetlen mozgás 
•      alul- vagy túlérzékeny a tapintásos ingerekre 

Jelek iskoláskortól: 
•      nehezen marad feladathelyzetben 
•      nem szeret olvasni 
•      következetes betűcseréket ejt (pl. b-d, a-e) 
•      lassú a tempója, írásában lemaradnak az ékezetek, nehe-

zen épülnek be a tanult nyelvtani szabályok, vagy a 
matematikai műveletek, nehezen vési be a szorzótáblát, 
stb.
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Fenntartható fejlődés és Víz Világnapja a 
Pipacsvirágban 
 
A március 18-i hét a fenntarthatósági témahét jegyében telt. 
Ennek keretében iskolánk felső tagozatos diákjai a szigetmonos-
tori ÖKO – Sziget rendezvénysorozatán vettek részt. A központi 
téma az energia volt. 

5-6.-os diákjaink energiatakarékos rendszerekkel ismerkedtek, 
majd a globális felmelegedés egyik áldozatát, a jegesmedvét 
kellett megmenteniük játékos csapatmunkában. 

7-8.-os diákjaink egy előadás meghallgatása után önálló 
akciótervet készítettek a hulladékcsökkentésről, az alternatív 
energiafelhasználásról és az ökológiai lábnyomunk csökken-
téséről. 

Játékra is jutott lehetőség, hiszen a gyerekek többféle „bolon-
dos” kerékpárt is kipróbálhattak. 

Március 22-re, a Víz Világnapjára kiállítást rendeztünk, aminek 
elkészítésében diákjaink is részt vállaltak. A paravánok 

anyagából feladatlap készült, amit a diákok megoldottak annak 
érdekében, hogy a kiállítás anyaga hasznos tudássá váljon. 

Ebben a kiállításban az alsó tagozatosok is részt vettek. Szebbnél 
szebb és nagyon kreatív megoldásokkal mutatták be a víz kör-
forgását a természetben. 

Utólagos feladatot is kaptak a gyerekek. A Föld Napjára, április 
22-re beszámolót kellett készíteniük a szigetmonostori kirán-
dulás tapasztalataiból. Ebből a 7-8. évfolyam előadást is tartott a 
felső tagozatnak. 

A három téma szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen minde-
gyik az élhető környezet fenntartásáról szól. Emiatt fűztük egy 
csokorba a témát, remélve, hogy diákjaink a természettel 
összhangban élő felnőttekké válnak. 

Kuffler Andrásné 

 

Energia 2019 témanap 
 
A Csodák Palotája és a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal együttműködésében szervezett tudománynép-
szerűsítő rendezvényen vett részt iskolánk egyik hetedikes 
osztálya. 

Az energiaszektor által életre hívott oktatási program célja a 
fogyasztói tudatosságot fejlesztő szemléletformálás és a jövő 

Iskolai hírek
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szakembereinek felkarolása. A program keretében a felsőok-
tatásban természettudományos tárgyakat hallgató fiatalok tar-
tottak előadásokat. 

Molnár Janka Sára, 2017-es MEKH Energiakövet, az ELTE TTK har-
madéves fizika szakos hallgatója, a Tudományos Piknik, illetve a 
TudÁShow tudománynépszerűsítő csoport alapítójának 
előadásán vettünk részt, a gyerekek nagy örömére. 

Az érdekes kísérletek mellett tanulóink ajándékot is kaptak, és új 
fogalmakkal, törvényszerűségekkel ismerkedhettek meg a 
gyerekek. 

Kiemelkedő eredmények a Zrínyi  
matekversenyen 
 
A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában, Dél-Pest 
megyében 60 iskola közül a másodikosok csapatban 1. helyezést 
értek el. 

A csapat tagjai: 

Brickner Marcell (2.a), 
felkészítője: Haasné Varga 
Erzsébet 

Varga Marcell (2.a), felkészítő-
je: Haasné Varga Erzsébet 

Stefán András (2.c), felkészítő-
je: Kostka Ágnes 

Tanulóink egyéniben is ered-
ményesen szerepeltek (460 
versenyző közül): 

Brickner Marcell 2. helyezés 

Varga Marcell 5. helyezés 

Stefán Andris 7. helyezés 

Brickner Marcell meghívást 
kapott az országos döntőre, Szombathelyre. Sikeres felkészülést 
és eredményes versenyzést kívánunk neki! 

Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez! Büszkék vagyunk 
rájuk! 

Haasné Varga Erzsébet tanító 

Kosárpalánta siker 
 
A 2019. április 7-i, országos kosárpalánta bajnokságon részt vevő 
2. osztályos csapat a Budapest 2. régió mindhárom versenyén I. 
helyezést ért el. 

A csapat versenyzői: 

2. a. osztály: Simon Sára, van den Akker Liam 

2.c. osztály: Iván Tamás Maxim, Rédey Barnabás, Siba Dániel 
István, Simon Mátyás, Stefán András, van den Akker Lizzy, Vida 
Izabella 

Felkészítő: Tomecz Katalin 

Gratulálunk a csapatnak a nagyszerű eredményhez! 

Országos első helyezés 
 
Persányi Bálint holtversenyben, 
veretlenül lett első az Országos 
Sakk Diákolimpia döntőjében, 
Miskolcon. 

Siba Gergő oklevelet kapott a VII. 
helyezéséért és Juhász Anna is 
szépen helytállt. 

Gratulálunk a versenyzőknek! 
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„Eget fest kékre, réteket zöldre, arcodat mossa, festi pirosra, fényt 
szór a földre, lombot a tölgyre, szirmot havaz - a tavasz” 

Mándy Stefánia 

 

Vártuk már mindannyian a tavaszt, környezetünk megszépü-
lését, a virágillatot, a színeket és a jó időt. Az óvoda udvarán 
megfigyeltük a gyerekekkel a nyíló virágokat a kiskertekben, fák, 
bokrok aljában. Az első napsugarakra előbújtak a bogarak, 
madarak is, amit vidáman fürkésztek az ovisok. A Telki „Zöld 
Óvoda” kiemelt környezetvédő programjának megfelelően 
megtapasztaltuk a gyerekekkel környezetünk csodáit az óvoda 
udvarán és a séták során a településen. 

Nemcsak a környezetünk újult meg, hanem új ünnepek is vártak 
ránk a tavasz hírnökével. Március 15-e, nemzeti ünnepünk 
játékos tevékenységekben, kreatív alkotásokon keresztül jutott 
közelebb a gyermeki világhoz. 

 
Az ENSZ az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia 
javaslatára március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, ezzel is 
jelezve, milyen fontos feladat vizeink védelme. Zöld Óvodaként 
mi is nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód 
kialakítására, így minden évben megünnepeljük a „Zöld 
Világnapjainkat”. 

A Víz Világnapján játékos tevékenységek keretében ismerked-
hettek meg a gyerekek a víz tulajdonságaival, annak megóvásá-
val, a vízben és vízparton élő állatokkal, növényekkel, folyó- és 
állóvizeinkkel, a takarékos vízhasználattal. A komplex látásmód 
keretében kézműves tevékenységek, versek, mesék, énekek a 
vízzel kapcsolatosan, mozgásos játékok, vizes kísérletek szí-
nesítették a programot. 

„A boldogság a pozitív érzelmek királynője, a lelki egészségünk 
aranyalapja.” 

Örömmel és szeretettel álltunk a Boldogságórák mellé, amelyek 
kapcsán a Telki Óvoda elnyerte a „Boldog Óvoda” címet. 
Világviszonylatban is az elsők között, 2014-ben a „Jobb Veled a 
Világ Alapítvány” pedagógiai műhelyének innovációjaként 
született meg a boldogság elérésének, fenntartásának és 
fokozásának lehetőségeit szisztematikus rendszerbe foglaló 
Boldogságóra tananyag. 

Az óvodánkban bevezetett pozitív pszichológia módszereit 
alkalmazva rendszeressé váltak a Boldogságórák. Célunk a po-
zitív orientáció kialakítása, az egyéni boldogságszint növelése 
játékos technikák alkalmazásával, a 3-7 éves gyermekek 
számára. 

A Maci csoportban ebben a hónapban az optimizmus volt a 
téma. A gyermekek élménygazdag játékok során dolgozták fel a 
velük megtörtént kellemetlen eseteket, „rossz dolgokat”, például 
a varázsszemüvegek segítségével képessé váltak a helyzetek jó 
oldalának a felfedezésére, megfogalmazására. 

Az „Így Tedd Rá” – Népi játék, Néptánc módszertan – alkalmazása 
sikeresen bevált az óvodánkban. Óvodáskorban rendkívül nagy 
a gyermekek mozgásigénye, ennek kielégítésére és a tudatos 
nevelésre szolgál a táncos mozgásfejlesztés. 

A módszertan komplex fejlesztést tesz lehetővé. Értelmi 
fejlődésük, szabálytudatuk, emlékezetük, feladattudattuk, 
beszéd- és kommunikációs készségük, mozgáskoordinációjuk, 
önfegyelmük, csoportos viselkedési formáik, szövegértésük, 
szókincsük, identitástudatuk, térbeli tájékozódásuk, számis-
meretük játékosan fejleszthető. Számos információt szerezhet-
nek a mondókák, játékok, énekek szövegeiből az emberi élet 
állomásairól, színtereiről, környezetéről, kultúrájáról. A Napocska 
csoportban rendszeresen alkalmazott pedagógiai módszer 
megkönnyítette a beszoktatást, a gyermekek közötti társas 
kapcsolatok kialakítását. 

Oláh Tünde Mária 

Óvodai hírek 
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hogy valóban kiemelt szakértelemmel  
foglalkozzanak vele, kérem hívjon!  

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

Babati Péter és Babati-Páricska Petra 2. gyermeke: Márk 

Megyesi Csaba és Megyesi Nóra 2. gyermeke: Mira 

Nagy Gábor és Ponyi Zsuzsanna 2. gyermeke: Ambrus 

Nagy Károly és Sziklai-Nagy Katalin 1. gyermeke: Károly 

Tátrai Attila és Licares Pacheco Fiorella Magaly 1. gyer-
meke: Andrzej Attila 

Torma Gergely és Torma Krisztina Júlia 2. gyermeke: 
Nimród Alex 

Gratulálunk! 

Hirdetés
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A Ball Sport Club (BSC) a Telki SE 
partner egyesülete. Alapítói olyan 
kosárlabdázók, akik mind játékos-
ként, mind edzőként eljutottak a 
legmagasabb szintig. Emellett után-
pótlás bajnokok játékosként, edző-
ként is. 

Nagyon régóta a kosárlabdázás a 
szerelem számunkra, amely sport, 
hobby és munka is egyben. A 

térségben 15 éve foglalkozunk kosárlabda oktatással, a BSC 
egyesület pedig 2016 óta létezik. 

Célunk a térségben élő gyerekek megismertetése a sportolással, 
képességeik fejlesztése és természetesen a kosárlabda alap-
jainak megtanítása. Pár év alatt eljutottunk oda, hogy vannak 
foglalkozásaink Budajenőn, Pátyon, Telkiben, vannak gyerekeink 
a Zsámbéki-medence többi településeiről, sőt, Budapestről is. 

BSC és a Pátyi SE szorosan együttműködik, és jelenleg az 
egyesületekben közel 150 fiú és lány kosárlabdázik több helyszí-
nen (Budapesten, Budajenőn, Budaörsön, Telkiben és Pátyon), az 
általános iskola első osztályától nyolcadikos korig. 

Telki és a Telki Sport Egyesület azonnal befogadott minket, 
ennek talán előzménye, hogy edzőink már tartottak itt 
edzéseket még a tornacsarnok megépülésekor. Benke Ákos 
elnök segítségével tudunk most már több időpontban is 
edzéseket tartani, illetve mérkőzéseinket is itt játsszuk. 
Rendszeresen szervezünk Országos Kosárpalánta versenyt, 
emellett a térségi általános iskolák alsós gyermekeinek kis csa-
patos (azaz 4 a 4 elleni), saját szervezésű, meghívásos kosárlabda 
versenyt (Mikulás Kupa, Valentin Kupa, Nyuszi Kupa, Vakáció 
Kupa). 

Az eddigi rövid idő alatt legnagyobb sikerünk, hogy a térségben 
elfogadnak minket és minden településen örömmel fogadták a 
kosárlabda megjelenését. Óriási eredmény, hogy 2018 tavaszán 
a budajenői kosárpalánta csapatunk az első osztályosok orszá-
gos döntőjében első helyet ért el! A díjakat Dávid Kornél korábbi 
legendás kosárlabdázónk, az eddigi egyetlen NBA-játékosunk 
adta át. 2019-ben pedig a telki második évfolyamos csapatunk 
lett első a budapesti 2. régióban, így kijutott az országos dön-
tőbe (felkészítő tanáruk: Tomecz Katalin). 

Büszkék vagyunk minden nálunk sportolóra, és azokra is, akik 
nálunk kezdtek kosárlabdázni, és azóta már magasabb szinten 
játszanak valamelyik akadémián. 

Terveink között szerepel a bázis bővítése, külön fiú- és lánycsa-
patok alakítása. Az aktuális terv a Telki Általános Iskola udvará-
nak fejlesztése, ahol kültéri kosárlabdapályát szeretnénk építeni, 
ami a településen élőknek is újabb lehetőséget biztosít a 
sportolásra. 

Ball Sport Club 

A Hónap szakosztálya: kosárlabda 


