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Szinte egymásba érnek a 
beruházásaink, fejlesztéseink. 
Alig szoktuk meg az új 
egészségházat, már végéhez 
is ért a Völgyrét közműve-
sítésének évek óta tartó pro-
jektje. A terület rohamosan 
fejlődik, és most már a 
közművek hiánya sem akadá-
lyozhatja a további fejlődést. 
A Telki szívében lévő terület 
mostohasorsa lassan véget ér. 

Megkezdődött az utolsó 
lakott, de csatornázatlan 
területek csatornázása is. 
Megtörtént a munkaterület 

átadása és az első kivitelezési kooperáció is. Hamarosan megin-
dul az építés, utcáról utcára haladva. Sok türelemre lesz szükség, 
de megéri: húszéves várakozás után, teljes körűen külső forrá-
sokból végre megvalósul a beruházás. 

Befejeződött a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
kivitelezése is. Az új intézmény közel 800 négyzetméteren, szá-
mos, egymástól elkülönülő helyszínen, egyszerre akár több cso-
portos foglalkozásnak is helyt tud adni, legyen az kézműves 
vagy cserkészfoglalkozás, filmvetítés, énekkari próba, kiállítás, 
táncház, kismama- vagy nyugdíjasklub, író-olvasó találkozó, 
előadás, tanfolyam, filmklub, vagy civil szervezetek, egyesületek 
találkozója. A könyvtár a könyvtári funkción és kulturális szín-
téren túl információs pontként is üzemel majd, lesz nyomtatási, 
fénymásolási, internetezési lehetőség, Wi-Fi, telefontöltési pont. 
Diákoknak, „home office”-ban dolgozóknak ideális lehetőség ez, 
hogy otthonról kimozdulva, mégis itthon maradva megigyanak 
egy kávét vagy teát, és tanuljanak, szervezzék napi feladataikat, 
információhoz jussanak, vagy találkozzanak egymással és 
beszélgessenek. Az épület elkészül a Telki Fesztiválra, a fel-
szerelés pedig a nyár folyamán lesz teljes. 

Az új sportcsarnok tervezési, engedélyezési és pályáztatási 
folyamata a végéhez ért – tájékoztatott a finanszírozó és 
koordinátor MLSZ. Megkezdődhet hát a kivitelezése a minden 
megfogalmazott lakossági igényt kielégítő sportlétesít-
ménynek. A beruházás közel ötszázmillió forint nagyságrendű, 
az elvégzendő munka is ennek megfelelő léptékű. 

A sportcsarnok építkezése mellett hamarosan még egy darut is 
látni fognak. Megszületett ugyanis a támogatásról szóló kor-
mányhatározat, lezajlott a közbeszerzési eljárás, és az épülő 
sportcsarnok közvetlen szomszédságában, azzal egy időben egy 
másik építkezés is megkezdődik, illetve folytatódik: a Nemzeti 
Sportközpontok kezelésében, és teljes körű állami finanszírozás-
ban megvalósul az iskolabővítés második üteme. Az első ütem-
ben megépültek a két szárnyon az emeletráépítések. Most az 
első átrium beépítése révén egy multifunkciós nagyterem jön 
létre. A mintegy 130 millió forint értékű, teljes egészében állami 
forrásból létrejövő épületrész az összevont órákon, vetítéseken, 
énekkari próbákon, iskolai rendezvényeken és rendes órákon 
kívül alkalmas lesz gyógytorna foglalkozások lebonyolítására is. 

A beruházások fizikai munkakezdésével meg kell várni a tanév 
végét. A két beruházás párhuzamosan zajlik majd, de 
elkészültük után maradéktalanul kiépül a gyerekek és a sport-
szerető lakosság igényeit szolgáló intézményrendszer. Kapcsolt 
beruházásként az alapítvánnyal közösen pályázunk az iskolai 
szabadtéri kosárlabdapálya felújítására és felszerelésére is, ami – 
ha sikerrel járunk – tovább gazdagítja a színvonalas sportterek 
számát. 

Ritka Telki életében, hogy egyszerre ennyi és ilyen sokféle 
beruházás történjen, talán nem is volt még hasonlóra példa. 
Olyan pedig még egészen biztosan nem fordult elő, hogy ilyen 
mértékű, vissza nem térítendő külső fejlesztési forrást tudjunk 
bevonni. Beérett a munka: hamarosan elérjük a ciklus fő célját, 
Telki évtizedek óta hiányzó, hiányos, mindenkit szolgáló 
intézményi infrastruktúrájának teljes kiépülését. 

Minden település életének vannak nagy részterületei: oktatás-
nevelés, egészségügy, szociális ellátás, közműellátás, közigaz-
gatás, kultúra, közösség és sport. Ezek azok a nagy, kötelezően 
ellátandó és szükségszerűen feladatot adó területek, ame-
lyekhez egy működő településnek meg kell építenie infrastruk-
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Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Budaörsi 
Rendőrkapitányság vezetőjének a település közbiztonsági 
helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszá-
molóját. 
 

Kosárpálya felújításának kérdése 
 
A testület úgy határozott, hogy támogatja a Telki Pipacsvirág 
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ingatlanán 
található kosárlabdapálya felújítását, amely a Ball Sport Club 
Sport Egyesület és a Telki Sport Egyesület által közösen történik. 
Telki község Önkormányzata a saját forrás biztosításához szük-
séges támogatás mértékéről a TAO-források rendelkezésre 
állását követően, a pályázat eredményének függvényében tud 
nyilatkozni. 
 

Hozzájárulás útépítéshez 
 
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Telki, 1278-as, 
1265-ös és 1266/1-es helyrajzi-szám alatt nyilvántartott, kivett 
közút megnevezésű közterületi ingatlanok meghatározott 
részén a Solloshi Invest Kft. saját költségén aszfaltozott utat épít-
sen, az AquaComplex Tervező és Mérnöki Szolgáltató Kft. által 
készített, AC.04/01/2012 számú tervek alapján, a Telki 
Önkormányzat által elfogadott műszaki tartalomnak 
megfelelően. 

A testület felhatalmazta a polgármestert az engedélyezett ter-
vek szerinti aszfaltozott út megvalósítására vonatkozó 
településrendezési szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
Ivóvíz- és szennyvízágazati beszámoló 
 
A testület elfogadta az ÉDV Zrt. 2018. évi üzemeltetésre 
vonatkozó ivóvíz- és szennyvízágazati beszámolóját. 

Tájékoztató a 2019. I. negyedévi 
gazdálkodásról 
 
A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Telki 
Önkormányzat és intézményeinek 2019. I. negyedévi költ-
ségvetési gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban 
foglaltakat. 
 

Mentőállomás támogatási kérelme 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a Budaörsi Mentőállomás 
kérelmét, és úgy határozott, hogy a polgármesternek 50.000 Ft-
os keretet biztosít a mentőállomás közvetlen támogatására. 
 

Gyepmesteri szerződés kérdése 
 
A testület úgy határozott, hogy a gyepmesteri feladatok 
ellátására Kincses Imre egyéni vállalkozóval (2045 Biatorbágy, 
Dália 7801.) határozatlan időre szóló szerződést köt. Ennek 
részeként havi beszámolási kötelezettséget határoztak meg, és a 
Helpynethez kapcsolódó bejelentési rendszer használatát 
rögzítik a szerződésben a kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelen-
tések kezelésére. 
 

Szerződés módosítása 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a budakeszi 
orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosítását, 
amire Páty község Önkormányzatának az ügyeleti rendszerből 
történő kiválása miatt volt szükség. 
 

A Budakörnyéki Sörfesztiválról 
 
A testület döntött arról, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) szervezésében, 2019. szeptember 13-án és 14-én 
megrendezendő Budakörnyéki Sörfesztiválon Telki község 
képviseletét biztosítja. 
 

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.

túráját a rendelkezésre álló eszközök keretein belül, mindvégig 
megőrizve az egyensúlyt finanszírozási és működési szempont-
ból egyaránt. Történelmi okokból ezen a téren jelentős 
lemaradásunk volt, amit az elmúlt években – követve a közel 
kilenc éve megfogalmazott településfejlesztési koncepciót – las-
san ledolgoztunk. Ha ezzel a nagy feladattal megvagyunk, a 
következő lépés már lehet a sok kis részfejlesztés, az utak, járdák 
építése, környezetünk javítása, és a meglévő, végre kiépült rend-
szer üzemeltetése. 

Végül, de kimondottan nem utolsósorban ejtsünk szót a 
környezetvédelemről is! Szándékosan használom ezt a kissé ódi-
vatú kifejezést. Telki fejlesztési koncepcióját két tényező 
határozza meg: pozíciója és környezethez való viszonyulása. A 

pozíción nem lehet változtatni. Az idő pedig bebizonyította, 
hogy helyes döntés volt a térség többi településétől eltérő, 
reálisan környezettudatos koncepciót követni. Már a jelent is, de 
a jövőt teljes egészében meghatározza a környezethez való vi-
szonyulás. Az induló pozíciónk jó, a cél pedig nem lehet más, 
mint a zöld, egészséges környezet megóvása, a talaj, a víz és a 
levegő tisztaságának megbecsülése, a hulladék csökkentése, a 
környezet védelme. Mértéktartóan, egyensúlyra törekedve, az itt 
élők életviteléhez igazodó eszközökkel, de tartva a célt. De erről 
majd később, bővebben. 

Deltai Károly 
polgármester
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BÖT focikupa 
 
A képviselő-testület meghallgatta a Budaörsi Önkormányzati 
Társulás keretében megrendezendő focikupa rendezvénnyel 
kapcsolatos tájékoztatást. 
 

Tájékoztató a rókákkal kapcsolatos eljárási 
lehetőségekről 
 
A testület elfogadta a település belterületén elszaporodott 
rókákkal kapcsolatos eljárási lehetőségekről szóló tájékoztatót. 
 

Az 1105-ös hrsz-ú ingatlan helyzetéről 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy kezdeményezi a Telki, 
1105-ös helyrajzi-számú ingatlan („rókalyuk”) területét érintően 
a Helyi Építési Szabályzat módosítását. 
 

 

Árok utcai területrendezés 
 
A testület úgy döntött, hogy a Telki, Árok utca Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szé-
lességének kialakítása érdekében – térítésmentes területátadás 
formájában – adásvételi szerződést köt az 1030/15-ös helyrajzi-
számú ingatlan tulajdonosaival. 
 

Helpynet fejlesztése 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a Helpynet 
behajtási engedélyekkel kapcsolatos fejlesztését, évi egyszeri 
díjazási konstrukcióban, maximum évi 50.000 Ft erejéig. 
 

Havas Ferenc-díj adományozása 
 
A testület úgy határozott, hogy Szabó Andrea pedagógus 
részére Havas Ferenc-díjat adományoz. 
 szb 

Megkezdődött a csatornázás 
 

Elindult Telkiben az eddig 
csatornázatlan területeken a 
hiányzó közmű kiépítése. Az 
önkormányzat átadta a 
munkaterületet és biztosította 
a deponálás helyét. A részletes 
felmérés folyik, a munkálatok 
várhatóan június elején indul-

nak és – a február végi lakossági tájékoztatóban elhangzottak 
alapján – nagyjából egy évig tarthatnak. (A projektet hivatalosan 
2021. február 5-ig kell lezárni, ám korábban várható az új hálózat 
teljes átadása.) 

A kivitelezés megkezdése előtt minden érintett ingatlantulaj-
donost értesítenek a munkálatok további részleteiről és az 
útlezárásokról. A korábbi hírek szerint egy-egy utcában kb. 1-2 
hétig várható forgalomkorlátozás, amely során reggel 7 óra 
előtt, valamint 17 óra után biztosítja a kivitelező a behajtást az 
érintett ingatlanokhoz. 

Az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” projekt keretében megvalósuló beruházás 
a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 
által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. 

szb 

 
 

Útjavítások faluszerte 
 
Javában zajlanak településünkön az önkormányzat tulaj-
donában lévő úthálózat fenntartási, kátyúzási munkái. 

A képviselő-testület idei évre kiírt pályázatán a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Puhi-Tárnok Kft. először a süllyedéseket, 
kátyúkat szünteti meg, majd a mart aszfaltos javítások 
következnek. 

A testület folyamatosan figyeli az útépítésekkel kapcsolatos 
pályázati lehetőségeket, hogy a fenntartási munkákon felül 
több útszakasz is megújulhasson. 

szb 

Igazgatási szünet 
 

Tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a Telki 
Polgármesteri Hivatal 2019. 
július 15-e és augusztus 3-a 
között igazgatási szünetet tart. 

Az igazgatási szünet időtarta-
ma alatt a hivatal ügyeleti rend-
ben tart nyitva, hétköznapokon 
8-tól 12 óráig. 

Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre nem kerül 
sor, de valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyama-
tosan benyújtható. 

dr. Lack Mónika 
jegyző 

 

 

 
Eltűnhet a „rókalyuk” 
 

Előrelépés történt a bo-
szorkányvölgyi, 1105-ös hely-
rajzi-számú, a köznyelvben 
„rókalyuk”-ként emlegetett 
terület rendezésében. 

Az önkormányzat intézke-
dése nyomán megszűntek a 
kotorékok, és egy nagyobb 
bozótirtást is végeztek, hogy a 
rókák ne tudjanak búvóhe-
lyeket találni errefelé. Ezen 

felül – amennyiben az ingatlan többi tulajdonosa is partner lesz 
benne – megosztanák a telket úgy, hogy a felső része továbbra 
is marad osztatlan közös tulajdonban, az alsó területen pedig az 
önkormányzat létrehozna egy közösségi teret. 

szb 
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A képviselő-testület március 25-i ülésén döntött arról, hogy az 
önkormányzat közigazgatási területén található közterületek 
köztisztasági feladatainak elvégzésére vonatkozó pályázaton 
Szabó Sándor egyéni vállalkozót hirdeti ki nyertes ajánlat-
tevőnek. A szerződés megkötését követően megindult a 
településen az illegális szemétlerakók, hulladékkupacok 
eltakarítása, a gyűjtőedények javítása. 

Eközben faluszerte számos civil kezdeményezés is segítette Telki 
megtisztítását, amiért köszönet illeti az önkénteseket! Mindezek 
által egyre inkább csökken környezetünkben a közterületen 
lévő hulladék mennyisége. 

Sajnos azonban még mindig vannak olyanok, akik a szemétku-
pacok újratermelésén munkálkodnak, fittyet hányva a rendre, a 
szabályokra. Az önkormányzat és a szabálykövető lakosság 
nevében határozottan kérünk mindenkit, hogy vegyék igénybe 
a hulladék elszállításának legális módjait, a kommunális, szelek-
tív és zöldhulladék közszolgáltató általi elszállítását! Az 
esetlegesen keletkező extra hulladékot pedig a jogszabályok-
nak megfelelő módon juttassák el a hivatalos hulladéklerakó 
telepekre! 

 
Súlyos bírságra lehet számítani 
 
Ahogyan előző számunkban beszámoltunk róla, Telki község 
önkormányzatának képviselő testülete 2019. március 25-i 
ülésén elfogadta a 8/2019 (III.29.) számú önkormányzati ren-
deletét, 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 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. 

szb 

Nagy előrehaladás a szemét elleni 
harcban

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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A képviselő-testület többéves előkészítő munkája ered-
ményeként 2019. május 2-tól új közfinanszírozott fogorvosi 
ellátás indult Telkiben. Május elejétől dr. Gyuricza Béla fogorvos 
az Egészségház épületében (Tücsök utca 2.) 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. 

Júniusban a bejelentkezés még kötelező, júliustól pedig aján-
lott, de nem kötelező. 

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

Instagram: telkidental 

Új fogorvosi rendelő Telkiben 

Engedélyezési fázisban van az  
edzőcentrum bővítése 

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) bővíti Telkiben található edzőközpontját. A 
100 ezer négyzetméteren megvalósuló fejlesztésre az Öreghegy 
szomszédságában, Pátyhoz tartozó területen kerül sor. 

A bővítés három új pályát, valamint a hozzájuk tartozó infra-
struktúrát foglalja magában, és létesül egy öntözővíz-tároló tó 
is, amely körül futópályát alakítanak ki. 

Czuppon Péter, az edzőközpont ügyvezető igazgatója 
lapunknak elmondta, hogy az MLSZ saját forrásból kiépíti 
Telkiben a Temető utca folytatását, amely zsákutcaként a 
fejlesztéssel érintett terület kapujáig fog vezetni. Mellette 
parkolóhelyeket is létrehoznak. Településünk vezetésének 
kérése alapján ezek közül néhány P+R funkciót fog betölteni – a 
többi az edzőcentrum látogatói részére lesz fenntartva. 

A tározó vízelvezetése kapcsán Czuppon Péter kifejtette, hogy 
az minden hatósági előírásnak megfelelően, Páty irányába fog 
megvalósulni. 

Jelenleg a szükséges engedélyek beszerzése zajlik, a kivitelezés 
kezdésének pontos időpontja egyelőre nem ismert. 

Szilágyi Balázs
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Kevesebb járat a tanítási szünetek ideje 
alatt 
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatása alapján a 2018 decemberében 
bevezetett közlekedési rend jelenleg iskolai előadási napokon 
és tanítási szünetben munkanapokon ugyanazt a kínálatot biz-
tosítja. Figyelembe véve, hogy a nyári tanítási szünet ideje alatt 
az utazási igények jelentősebb csökkenése figyelhető meg, nem 
csak az iskolaszünet, hanem a szabadságolások miatt is, a tár-
saság a nyári tanítási szünet időszakára egy, az iskolai 
munkanapokhoz képest kismértékben csökkentett kínálatú 
menetrendet vezet be. 

Ezért 2019. június 15-től a Budapest, Széna tér és Perbál közötti, 
elsősorban az iskolai tanév tartama alatti időszakban megfelelő 
férőhely-kapacitás biztosításához szükséges sűrítő járatok egy 
része a nyári tanítási szünet ideje alatt nem közlekedik.  

További információk:https://tinyurl.hu/lT0y/ 
 

Fejlesztések Budakesziről Kelenföld 
irányába 
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. május 11-től számos hálózati, menet-
rendi és tarifális fejlesztéssel könnyítette meg a Budakeszin 
közlekedők mindennapjait. Az intézkedéseknek köszönhetően 
jelentősen több járat indul az M4-es metróhoz, és a települések 
közötti utazás is kedvezőbbé válik az új környéki Dél-Buda 
Zónabérlettel. 

Az új 188E és 188-as jelzésű autóbuszok alternatív közvetlen 
kapcsolatot nyújtanak a Budakeszi és Budapest között utazók 
számára. A két járat – elkerülve a Budakeszi úti torlódásokat – 
átszállási lehetőséget biztosít Kelenföldön az M4-es metróra és 
a vasútra, továbbá a jelenleginél sűrűbb kapcsolatot nyújt 
Budaörs felé. 

Az új 188E autóbusz Kelenföld vasútállomás és Budakeszi, 
Honfoglalás sétány között csúcsidőben közlekedik. Az autóbu-
szok Kelenföld és a budaörsi Gimnázium megállóhely között, a 
Sport utcai csomópontig az autópályán haladnak, majd az 1-es 
sz. főút – Gyár utca – Budakeszi, Budaörsi út – útvonalon 
közlekednek tovább Budakeszi, Honfoglalás sétányig. 

A 188E járat reggel kb. 4:40 és 8:40 között, délután kb. 13:15 és 
19:45 között közlekedik, időszaktól függően 15, illetve 30 
percenként. 

A reggeli időszakban kb. 6:15 és 7:45 között – Budakeszin, a 
Temető utcában tapasztalható torlódások elkerülése érdekében – 
a 188E járatok Kelenföld felé a Szanatórium utca (Vadaspark) 
megállótól indulnak és Budakeszin belül a Fő utcán közlekednek. 
Ebben az időszakban a járatok Budakeszi, TESCO megállóhelyet 
egyik irányban sem érintik a még gyorsabb haladást elősegítve. 

Csúcsidőn kívül és hétvégén új 188-as járat közlekedik, szintén 
Kelenföld vasútállomás és Budakeszi, Honfoglalás sétány között. 
A járat útvonala Kelenföld vasútállomás és a budaörsi 
Gimnázium megállóhely között a 40-esével azonos, majd 
tovább halad az 1-es sz. főúton, a Gyár utcán, és Budakeszi, 
Budaörsi úton át Budakeszi, Honfoglalás sétányig 60 
percenként. 

A tarifáról 
 
Az új 188-as és a meghosszabbított 188E járatok Budaörs és 
Budakeszi között az új környéki Dél-Buda Zónabérlettel (10 km), 
Budapesten kívüli szakaszra váltható viszonylati bérlettel, illetve 
környéki helyközi jegyekkel és vonaljeggyel is igénybe 
vehetőek. A VOLÁNBUSZ elővárosi járataira megváltott viszony-
latra szóló bérletek a jövőben a környéki „kék” járatokon is 
érvényesek a bérleteken megjelölt megállók közötti viszonyla-
ton, de legfeljebb Budapest közigazgatási határáig. 

 

További információk a Volánbusz honlapján találhatók. 
(http://www.volanbusz.hu/hu/hirek/forgalmi-hirek/hir/34165) 

Változások a közösségi  
közlekedésben 
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A település közösségi oldalas csoportjában és a közbeszédben 
egyaránt előkelő helyen szerepel a témák között a közterületen 
szabadon kóborló, póráz nélkül sétáltatott ebek ügye. Telki 
közterület-felügyelőjét ezért arra kérte a Telki Napló, hogy ossza 
meg az olvasókkal a legfrissebb tapasztalatait. 

Kovács Péter elmondta, hogy a mostani gyepmesterrel tartott 
közös, folyamatos ellenőrzések eredményeként javulás érezhető 
ezen a területen. Azt tapasztalják, hogy a póráz nélküli sétáltatás 
miatt, valamint az ingatlanokról kiszökő ebek esetében kell a 
leggyakrabban intézkedniük. 

A közterületen kóborló kutyák esetében a gyepmester befogja 
az állatot, elviszi a törökbálinti telephelyére, beolvassa a chipjét, 
majd értesíti a tulajdonost, aki a felmerülő költségek kifizetését 
követően viheti haza kutyáját. 

Ezzel párhuzamosan a gazda címét átadja a hivatalnak további 
intézkedés céljából, ami a felügyelő által kiszabható 50.000 
forintig terjedő helyszíni bírság kiszabását, vagy feljelentés 
esetén 200.000 forintig terjedő pénzbírság megfizetését von-
hatja maga után. 

Kérdésünkre a közterület-felügyelő elárulta, hogy idén eddig 
négy feljelentést kellett tennie az említett okok miatt, a 
gyepmester pedig három kóborló ebet fogott be és szállított el 
Telkiből. 

Kovács Péter a közösségi oldalas, veszélyesnek tűnő kutyákról 
szóló bejegyzések kapcsán hangsúlyozta, hogy őt vagy a 
gyepmestert értesítsék először, mert a sérelem csak úgy orvosol-
ható eredményesen, ha megfelelően alátámasztott dokumen-
tumok (tanúk, fotók, valódi információk) állnak a hatóságok ren-
delkezésére, mert az eljárást csak így lehet elindítani. Pusztán a 
Facebookos hozzászólásokból a hivatal nem tud dolgozni. 

 

A közterület-felügyelő végül kiemelte, hogy az ebtartásra 
vonatkozó szabályok minden kutyatulajdonosra egyformán 
érvényesek. Így aki póráz nélkül sétáltatja kedvencét, vagy nem 
gondoskodik megfelelően arról, hogy az állat ne jusson ki 
közterületre felügyelet nélkül, számolhat a komolyabb 
szankciókkal (pl. elszállítás, helyszíni bírság, szabálysértési 
eljárás, feljelentés). 

szb 

Kutyahelyzet – a szabályok  
mindenkire egyformán érvényesek! 

Borz a pázsiton, mókus a hintán, róka az utcán. Sokunk számára 
szokatlan lehet az állatok közelsége. Emlékezetünk természet-
szerűleg egy-két generáció idejére korlátozott. Korábban – a mi 
„régi szép időinkben” – alig voltak vadak az országban. Ám a mi 
közelmúltunk előtti, kicsit még korábbi időkben egészen más 
volt a helyzet. A háború pusztítása, a háborút megelőző idők 
esztelen kitermelései, a háborút követő időszak monokulturális 
gazdálkodása, vegyszeres és egyéb irtásai szinte teljesen 
kipusztították a hazai vadállományt. Mi ehhez a – nem ter-
mészetes – helyzethez szoktunk hozzá, ebbe nőttünk bele. 

Az utóbbi évtizedekben számos párhuzamos, egymást erősítő 
változás és változtatás következtében jelentősen megnőtt a 
hazai erdőterület. Megnőtt a parlagon hagyott földek területe is. 
Csökkent a vadászat. Életbe léptek különféle környezetvédelmi 

Kovács Péter közterület-felügyelő 
elérhetősége: 06-70-428-1835 
 

Kincses Imre gyepmester elérhetősége:  
06-70-626-7378 

Gyöngyvirágtól lombhullásig  
– együtt élni a természettel 
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intézkedések, változott az általános szemlélet, a negatív globális 
folyamatok ellenpontjaként meg-megjelentek ökológiai szem-
pontból hasznos helyi változások. A vadállományt tizedelő 
betegségeket immunizálással szorítjuk ki. A melegedő klíma 
miatt a zord telek sem csökkentik a régihez hasonló mértékben 
az állatok számát. Bizonyos állatok hozzászoktak az ember közel-
ségéhez, ami további életlehetőséget biztosít nekik a szűkös 
időkben, a kutya- és macskatápok, de főleg az ehető hulladék, a 
víz és az épített környezet nyújtotta menedék révén. Szlovákia, 
Ukrajna és Románia felől jelentős ökológiai nyomás irányul a 
Kárpát-medence felé, állandó utánpótlást biztosítva. A vándor-
lási irány mindig is ez volt a jégkorszak óta. 

Hazánkban ismét megjelent a medve, a farkas, a hiúz, a hód, az 
aranysakál, megszaporodtak a rókák, borzok, nyestek, görények, 
vaddisznók, szarvasok és őzek. Olyan, rég nem látott madarak 
jelentek meg, mint a fakókeselyű, a rózsás gödény vagy a pász-
tormadarak. Valójában a természet megkísérli gyógyítani magát, 
és ennek voltaképpen örülhetnénk is, ha nem lenne szokatlan 
számunkra. 

Mindez bizakodásra adhat okot, de a pozitív változások csak 
kismértékűek. Ha azt vesszük, hogy a Kárpát-medence területén 
azonosított 380 madárfajból az elmúlt 120 évben 106 kihalt és 
csak tucatnyi jelent meg újra az elmúlt évtizedben, az olyan, 
korábban meghatározó fajok újbóli megjelenésének pedig 
nagyon kicsi az esélye, mint például az európai bölény, a viza, 
vagy a nyírfajd, akkor láthatjuk, hogy messze nem kell „vadállat-
armageddontól” tartanunk. 

Természetesen vannak ellenkező irányú folyamatok is. A változá-
sokra érzékeny fajok láncolatainak állománya megcsappant. 
Mindannyian olvasunk a méhek, a fecskék megfogyatkozásáról, 
ami baljós jel. Csökken a tölgyesek és mocsarak mérete, és kevés 
a természetes módon, öregedve pusztuló, majd újratermelődő 
zónák száma, ami az ökológiai lánc nagyon fontos szereplőinek 
adna otthont. 

Emelkedik a különböző fajok életterét kettévágó utak száma és 
egyre nőnek a városok is. A melegedés hatására megjelentek 
korábban nem őshonos, invazív fajok is. Délről a melegebb 
éghajlat elől menekülő mediterrán, például egyes pók- és skor-
piófajok, szúnyogok, nyugat felől pedig a mosómedve vagy 
nyestkutya. Ahogy a korábban behurcolt, betelepített fajok, mint 
például a muflon, a kolorádóbogár, a parlagfű, a harlekinkatica, 
vagy a busa, ezek is új problémákat fognak jelenteni. 

Ezek a folyamatok nem korlátozódnak hazánkra. Róma és 
London utcáin megszokottak a rókák, sőt, vaddisznók. A svéd 
rendőrök vadlibákat és szarvasokat kísérnek át az utcán. A 
brüsszeli vagy londoni parkokban üregi nyulak, és elsza-

porodott, szökött papagájok kolóniái élnek. Spanyolországban 
újra falkákban vadászik a farkas, Lengyelországban pedig ismét 
természetes környezetében él az európai bölény. Mindez ter-
mészetesen összefügg az európai életstílus megváltozásával, a 
vidéki létforma megszűnésével, a városokba áramló tömegekkel 
és az ökológiai szemléletváltással. 

A hazai őshonos fauna csekély megerősödése ökológiai szem-
pontból örvendetes. Azonban a pozitív változásoknak vannak 
életünket befolyásoló hatásai is. Az állatok egy része gyorsan 
urbanizálódik, így meg kell tanulnunk együtt élni velük. A szirti 
galambból urbanizálódott galambpopulációk után a városokba 
költöztek a rájuk vadászó sólymok, vércsék, karvalyok. A parkok-
ban melegszenek a fülesbaglyok. A tetőkben pelék után kajtat-
nak a nyestek. 

Hozzá kell szoknunk a városokban és kertekben kukázó rókák, a 
parkokban lakó borzok látványához, a települések határán a 
vaddisznókhoz és őzekhez, a kertekben a siklókhoz és 
békákhoz. Szarka lopja el a műanyag csipeszt a száradó 
ruhákról, cinke fészkel a postaládában. Ez bizonyára egyeseknek 
szokatlan, és új kihívásokat teremt. 

Nincs egyszerű megoldás. Gondolhatjuk azt, hogy a közvetlen 
környezetünkben megjelenő egy-egy állatpéldány eltávolításá-
val (kiirtásával) megoldhatjuk a mi „problémánkat”, de ez hamis 
percepció. Az egy-egy elpusztított róka helyére azonnal beáll a 
mögötte álló másik és harmadik. Nem „a róka” jön a kertbe, 
hanem a rókák, azaz a természet. 

A valódi megoldás a békés együttélés feltételrendszerének 
megteremtése. Ez a gyakorlatban a mi szokásainknak megvál-
toztatását jelenti. 

Máshogy kell etetnünk háziállatainkat, máshogy kell kezelnünk 
a szemetünket, jobban kell védenünk a háztáji állatokat, és meg 
kell barátkoznunk egy, a természethez sokkal közelibb élettel, 
aminek részei azok az állatok is, akiknek természetes élőhelyein 
lakunk. Igyekeznünk kell a település pereme felé szorítani a 
vadakat, és ezt úgy tudjuk elérni, ha a természetben jobb 
körülményeket találnak, mint a településen belül. Az irtás csak 
látszatmegoldás, hangulatjavító intézkedés, de nem vezet valódi 
eredményre. Olyan mértékben pedig jelenleg teljesen elképzel-
hetetlen, ami országosan, sőt, európai mértékben visszavetné a 
vadállományt. Ráadásul rosszat tennénk ezzel önmagunknak. Az 
állatok és persze a növények nélkül ugyanis megbomlik az a 
nagy ökológiai rendszer, aminek mi magunk is részei vagyunk. A 
szinte steril és minden szempontból kontrollált lakókörnyezet 
valójában életidegen, és csak olyan eszközökkel, olyan áron 
teremthető meg, ami végül visszaüt saját magunkra. 

Deltai Károly - polgármester 
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Csergezán Pál természetfestő, grafikus, 
illusztrátor 1924-ben született Záhonyban. 
Tanulmányait 1950 és 1953 között folytatta a 
Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai 
szakán, Ék Sándor volt a mestere. 

Pályája első felében grafikusként, illusztrá-
torként dolgozott. Generációk nőttek fel nép-
szerű könyvillusztrációin, Fekete István, Karl 
May, Verne és más regényírók könyvein kívül 
számos tudományos ismeretterjesztő és 
útikönyvet is illusztrált, de készített diafilmet 
is, például a Dzsungel könyvét. 

Legfontosabb témája mindig a természet, az 
állatok világa volt. Így került közel hozzá a 
vadászat témaköre. Pályája második felét a 
vadászat és a vadvilág témája határozta meg. 
Zsánerfestőként nagy népszerűségre tett 
szert a vadászok és természetkedvelők 
köreiben. 

Életének utolsó éveit Telkiben töltötte, 
műterme a Budakeszi Erdőgazdaságban volt, 
ahol most szobra is áll. Hamvait is itt, Telki község határában, az 
erdőben helyezték el, Anna-lakon, 1996-ban. Nevét őrzi a 
Telkihez közeli Nagy-Kopasz hegy csúcsán épült Csergezán Pál-
kilátó. 

A 2019. május 31-től június 7-ig Telkiben, a Petőfi utca 2-4. szám 
alatt található Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtárban 
megtekinthető Csergezán Pál kiállítás a festőművész 
emlékezetét hivatott megerősíteni. 

A kiállítás finisszázsa a június 7-én 17 órakor kezdődő vetített 
képes előadás “Vadászat a képzőművészetben” címmel. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 
A kiállítás megvalósításában való közreműködésért köszönet a 
Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi erdészetének; Keszléri Józsefnek, a 
Budakeszi Erdészet vezetőjének és munkatársainak; a Gallery of 
the Nature Alapítványnak, Paller Attilának, a Vadászutak Kft. 
ügyvezető igazgatójának és munkatársainak; Szunyoghy 
Andrásnak; Tüski Katalinnak; Szabó Sándornak és munkatár-

sainak; Hoós Péternek, a Telki Polgármesteri Hivatal műszaki 
ügyintézőjének és a hivatal munkatársainak; Király Gábor pro-
jektmenedzsernek és a kiállítótér kialakításában résztvevőknek; 
Ruják Györgyinek és Móczár Gábor alpolgármesternek. 

 

 
Legyen Csergezán Pálnak 
méltó emléktáblája! 
 
A Telkiben újonnan alapított Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár a jövőben is helyszíne kíván lenni a mostanihoz hason-
ló kiállításoknak. Csergezán Pál emlékezetét – a kiállítás kurátora 
által a közösségi háznak ajándékozott grafikákon kívül – remél-
hetőleg hamarosan méltó emléktábla is őrizni fogja az épület 
falán. Deltai Károly polgármester a nemes cél érdekében 
gyűjtést kezdeményezett, amelyhez csatlakozott a Gallery of the 
Nature alapítvány, és Paller Attila, a Vadászutak Kft. ügyvezető 
igazgatója. 

Csergezán Pál emlékkiállítás Telkiben 
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A Csergezán Pál díszalbum helyszínen 
eladott példányainak bevétele és a fela-
jánlások emléktábla-alapba kerülnek. 
Kérjük, hogy aki a szervezőkhöz hason-
lóan szívügyének érzi Csergezán Pál fes-
tőművész emlékezetének megőrzését – 
legyen akár lokálpatrióta, természet- 
vagy művészetkedvelő, barát, pályatárs 
vagy a vadászok közösségébe tartozó –, 
ha teheti, szintén járuljon hozzá az 
emléktábla emeléséhez! 

A felajánlásokat Telki község 
Önkormányzata kezeli. A felajánlásokat a 
11742348-15441881-10500020 számú, 
elkülönített bankszámlaszámra lehet 
utalni. 

Bízunk benne, hogy hamarosan újra 
találkozunk az emléktábla avatásán! 

 

Köszönettel: a kiállítás kurátora,  
Deltai Károly, Telki polgármestere 

Várunk minden néptáncot kedvelő, vagy azt tanulni vágyó 
gyereket - fiúkat, lányokat - 8 éves kortól táborunkba. 

Helyszíne: Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár - Telki, 
Petőfi Sándor utca 2-4. 

Ideje: 2019. június 24-től 28-ig, reggel 8 órától délután 16 óráig 

Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna 

Programok: 
•      Reggeli 9 óráig, utána népi játékok és játékkészítés 

(batikolás, terményfigura-készítés, nemezelés, agyagozás, 
fonás, kalácssütés, bugyorkészítés, stb.) 

•      10-től 12 óráig tánctanulás 

•      12-kor ebéd 

•      13-tól 14 óráig népi játékok 

•      14-től 15.30-ig tánctanulás, majd uzsonna. 

A tábor ára: 15.000 Ft/fő 

A táncokat tanítják: György Anna és Józsa Dávid 

Az utolsó nap, 28-án, pénteken délután 15.45-ös kezdettel a 
szülőknek bemutató a tanultakból. 

Jelentkezni 2019. június 15-ig lehet Szabó Attilánál. Telefon: 06-
26-371-196 vagy 06-20-9442-192. E-mail: 
szekely.fono@indamail.hu 

Facebook: GyermekCsoport Budajenő-Telkiszékelytársulat 

Néptánc tábor 
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Karitász tábor

A Magyar Katolikus Karitász telki csoportja idén is megszervezi 
hagyományos nyári táborát 6-14 éves általános iskolai diákok 
számára, a június 24-e és 28-a közötti időszakban. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is sok izgalmas programmal készülünk: 
tervezünk parlament-látogatást, kirándulást Ökörapátiba, 
uszodát és sok-sok játékot. 

Várjuk azon családok jelentkezését, ahol 6 és 14 év közötti 
gyerekek vannak, és gondot okoz a szünidő megszervezése, a 
nyári táborok költségeinek kifizetése. A táborozás részvételi díja 
jelképes összeg: 5000 Ft/hét. Ezért napi háromszori étkezést, a 
kézműves foglalkozások anyagait, a programokon való 
részvételt biztosítjuk. 

A táborozásnál várjuk 11. évfolyamos középiskolai tanulók je-
lentkezését is, akik az érettségihez szükséges közösségi munkát 
itt szeretnék teljesíteni. 

Bővebb információt a táborral kapcsolatosan a Telki Fesztivál 
szombati napjának délelőttjén, a Telki Karitász asztalánál tudunk 
nyújtani, illetve az érdeklődőknek jelentkezési lapot is ott 
tudunk adni. 

Kérjük, ha felkeltettük érdeklődésüket, a jelentkezési lapot 
kitöltve szíveskedjenek eljuttatni Halász Terézia Karitász cso-
portvezetőhöz vagy Király-Korenchy Zita táborvezetőhöz. 

Halász Terézia 
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2019. június 8-án egész napos futballkupát tartanak Telkiben, az 
MLSZ Edzőcentrumban. A rendezvény a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás (BÖT), az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet és a WHO Magyarországi Irodájának együttműködése 
keretében jön létre. 

Délelőtt a BÖT-höz tartozó települések iskoláiból az alsó, míg 
délután a felső tagozatok csapatai mérkőznek meg egymással. A 
nap folyamán, 12 órakor egy ünnepélyes megnyitó, majd a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulóinak jóvoltából 
egy látványos flashmob várja az érdeklődőket. 

Focikupa Telkiben 

„Sok-sok szép emléket viszek  
magammal az iskolából”- interjú
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág 
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó 
tanárokat szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni őket, 
valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal a Havas Ferenc-
díjas Haasné Varga Erzsébet alsós tanító nénivel beszélgettünk, 
aki 18 éve dolgozik telki iskolájában és az év végén nyugdíjba 
megy. 

- Év végén nyugdíjba vonul. Milyen érzésekkel hagyja ott a 
Pipacsvirágot és a tanítást? 

- Itt töltöttem el a leghosszabb időt a pályám során. Az idei 
tanév a 18. a Pipacsvirágban, 38. az életemben. (Közel 40.000 
tanórát tartottam!) Az egyik szemem sír, a másik nevet. Közel 
negyven év tanítás után kívánja az ember a pihenést, 
ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy szeptemberben ne legyek 
ott a tanévnyitón vagy júniusban a tanévzárón. Első osztályos 
korom óta vagy tanulóként, vagy tanítóként állandó résztvevője 
voltam ezeknek az eseményeknek. De sok-sok szép emléket 
viszek magammal az iskolából, amiket majd előveszek vagy 
felidézek, és ezek könnyebbé teszik az elválást. 

Különösen nehéz elválni a jelenlegi osztályomtól. Második éve 
tanulunk együtt. Szinte mindenki tehetséges valamiben, okosak, 
szorgalmasak, jól motiváltak, fegyelmezettek és szabálykövetők. 

Vidámak és mosolygósak. Szeretik és értik a humort. Sugárzik 
belőlük a szeretet. Nagyon jól érzem magam velük, örömmel 
megyek hozzájuk minden nap. Különösen nagy boldogság szá-
momra, hogy egy ilyen melegszívű, szeretetteljes osztállyal dol-
gozhatok az utolsó éveimben és velük zárhatom pedagógus 
pályafutásom. 

- Mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza hosszú pálya-
futásából? 

- A gyerekekre, a velük elért sikerekre, a sok-sok élménydús 
eseményre. Osztálykirándulásokra, farsangokra, ünnepélyekre, 
versenyekre, jó hangulatú tanórákra… Talán a mostani tanévből 
említenék néhányat: a farsangi bálon 2. helyezést értünk el az 
esernyős táncunkkal, amit a Telki Fesztiválon is előadnak a 
gyerekek, vagy a népdalénekes lányok, akiket a felkészítő kol-
légával közösen kísértünk el Százhalombattára, a Tankerületi 
versenyre, ahol arany és ezüst minősítést kaptak és szintén fel-
lépnek a fesztiválon. Nagyon jó érzés volt látni és hallani őket, 
ahogy magabiztosan és gyönyörűen énekeltek. Köszönöm Tóth 
Béla kollégámnak, hogy felkészítette őket! Ezeken túl ott volt 
még az 1. hely itt és a területi vers- és prózamondó versenyen 
Pátyon, vagy említhetném a kosárpalántákat is, akik 1. helyezést 
értek el országos versenyen. 
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Szívesen emlékszem még a tanévzárókon kiosztott oklevelekre 
és könyvekre, amit a kitűnő és jeles tanulmányi eredményekért 
kaptak a gyerekek. Tavaly is 11 kitűnő tanuló volt az osztályban, 
lehet, hogy az idén még több lesz. 

Nagyon jó érzésekkel emlékszem még az elégedett szülőkre, a 
velük való eredményes együttműködésre, és azokra a kol-
légákra, akiktől sokat tanultam a pályám kezdetén vagy tanulok 
még jelenleg is. 

- A jelenleg is aktív pedagógusok közül Ön az egyetlen a telki 
iskolában, aki a kezdetek óta itt tanít. Meséljen arról, milyen volt 
az intézmény 18 éve és miben változott meg mára? 

- 2001-ben volt az első tanévnyitó a telki iskolában. 75 tanulóval, 
5 alsós osztállyal, 9 pedagógussal. Jelenleg a tanulói létszám 
meghaladja a 400-at, a pedagógusok száma a 40-et, az osztályok 
száma pedig 20. Azóta már többször bővítették az iskolát, lett 
informatika és tornaterem, valamint több osztályterem is. 2010-
ben kapta a Pipacsvirág nevet, beindult a két tanítási nyelvű 
oktatás, a sakk-logika tantárgyak oktatása. Az írásvetítőt felvál-
tották a digitális eszközök, internetes oktatási programokat al-
kalmazunk, e-naplót használunk. Kompetencia alapú, élmény-
pedagógiai és kooperatív oktatási módszerekkel dolgozunk. 
Folyamatosan változunk, alkalmazkodunk a kor kihívásainak 
megfelelően. A cél mindig ugyanaz, a legmagasabb szintű 
oktatás biztosítása a telki gyerekeknek, a szülők és a fenntartó 
megelégedésére. Ennek érdekében az itt tanító pedagógusok 
folyamatosan továbbképzik magukat, minősítési eljárásban 
vesznek részt. Én 2015-ben estem át minősítésen, rögtön az 
elsők között, pedig már 35 év tanítási gyakorlat állt mögöttem és 
elmúltam 55 éves. 

- Mások a mai gyermekek, mint azok, akiket pályafutása kezde-
tén tanított? 

- A gyerekek ma is és pályafutásom kezdetén is gyerekek voltak. 
Kíváncsiak, mindent tudni akarnak, szeretnek önfeledten ját-
szani, kacagni, ha kell, kiabálni, visítani. Napjainkban ingergaz-
dagabb környezetben növekednek, ezért sokkal több ismerettel 
rendelkeznek, tájékozottabbak az élet dolgaiban. Talán kicsit 
türelmetlenebbek, de sokkal magabiztosabbak, célratörőbbek, 
kiállnak az érdekeikért. Rengeteg különórára járnak, alig van 
szabadidejük. Ez sokszor inkább hátrány, mert az önfeledt játék-
tól veszik el az értékes időt. Több időt kellene hagyni nekik a 
„gyerekes” dolgokra, hadd játsszanak a szabadban szabadon. 

Néha hagyni kellene, hogy unatkozzanak, hogy maguk találják 
meg maguknak a legmegfelelőbb elfoglaltságot. Az iskola 
udvarán lévő homokozóban imádnak építeni, szeretnek min-
denre felmászni, leugrani, labdázni, dobálózni. Megjelentek új 
játékok, internet és okostelefonok, amik jó hatással lehetnek a 
gyerekekre, ha jól használják őket.  A különböző applikációk, 
ismeretterjesztő weboldalak, oktatási célú játékok segítségével 
a tanulás örömteli tevékenységgé válhat. 

Sokat játszunk a tanórákon is, hogy könnyebbé tegyük a tanu-
lást, hogy élmény legyen a tananyag elsajátítása, és fenntartsuk 
a tanulók érdeklődését, aktivitását. 

- Számtalan gyermekkel járt Zrínyi, Kenguru, Bolyai matek-
versenyen, sok szép sikert elkönyvelve. Van olyan kiemelkedő 
eredmény a közelmúltból, amely a legkedvesebb a szívének? 

- Minden eredményre, amit a volt vagy jelenlegi tanítványaim 
elérnek, büszke vagyok, még ha nem is én készítettem fel 
közvetlenül őket. Nagy öröm azt mondani egy-egy siker kap-
csán: „Az én tanítványom (volt).” vagy „Az én osztályomba jár(t).” 

Köztudott a szülők és kollégák körében is, hogy a matematika és 
annak tanítása a „szívem csücske”. Örülök, hogy hatodik éve 
logikát is taníthatok. Korábban matek szakkört is tartottam. 
Mindig is készítettem fel gyerekeket versenyre és negyedik után 
gimnáziumi felvételire is. Volt már megyei és országos 
versenyen eredményes tanulóm a korábbi években is, de ter-
mészetesen a legutóbbi, a jelenlegi a legkedvesebb, hiszen két 
tanítványom is nagyszerű eredményt ért el. Mint az az iskola 
honlapján – és az előző Telki Naplóban – is olvasható, a Zrínyi 
matekversenyen Brickner Marcell megyei 1. helyezést (országos 
38. helyet), Varga Marcell megyei 5. helyet, csapatban pedig 
megyei 1. helyezést ért el. A Kenguru nemzetközi matematika-
versenyen Brickner Marcell a 105. lett közel hétezer induló közül. 

Ahhoz, hogy ilyen sikereket érjenek el a tanulók, természetesen 
nem csak a pedagógus jó felkészítő munkája szükséges. Kell a 
megfelelő, támogató szülői háttér, és a jó képességű, motivált 
gyermek is. Egy tanuló sikere mögött mindig több ember 
együttes segítségére van szükség. A lényeg, hogy mindenki 
kipróbálja magát több területen, aztán majd kialakul, hogy mi 
az, amit szívesen csinál, amihez van tehetsége, és ezen a 
területen kell őt támogatni, fejleszteni, mai szóval élve: 
menedzselni. Ebben a munkában nagy felelőssége van a 
pedagógusoknak. 
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Iskolai hírek
Diákolimpiai eredmények 
 
Tanulóinkkal április és május hónapban több sportágban is 
képviseltettük magunkat a Diákolimpián. 
 
A Pest megyei tenisz versenysorozaton két csapatunk indult, 
melyből a II. korcsoportos lányok bejutottak az országos 
versenyre, amely ismét Balatonbogláron lesz megtartva. A két 
csapat tagjai: Takáts Nikolett és Steindl Emma; Martinák Máté és 
Molnár Péter. 
 
Atlétika többpróba versenyszámban a területi megmérettetés-
ről a IV. korcsoportos lányokkal továbbjutottunk a megyei 
versenyre.  

-     Pataki Kata, Szabó Panna, Nagy Míra, Németh Csenge Luca, 
Nagy Zsófia, Veczán Fanni. 

A lányokon kívül még elindítottuk a III. korcsoportos fiúkat. 

-     Schweitzer Ádám, Bakonyi Dávid, Páva Samu, Bozó Dávid, 
Persányi Bálint, Tóth Dávid, Szücsik Dávid a területi bajnoksá-
gon III. helyezést értek el. 

És nem utolsó sorban a III. korcsoportos lányok is képviselték 
iskolánkat.  

-     Fülöp Réka, Zámborszki Szonja, Milesz Jázmin, Pöltl Emma, 
Steindl Emma 6. helyen végeztek. 

Szabolcsi Márk 6. c osztályos tanulónk az utánpótlás ranglista 
versenyen III. helyezést ért el. 
 
Gratulálunk az összes résztvevőnek, akikre nagyon büszkék 
lehetünk! 

Steindl Emma, Takáts Nikolett (középen a képen) 

Nagy Míra, Veczán Fanni, Szabó Panna, Pataki Kata,  
Németh Csenge Luca 

   Szabolcsi Márk 
 
 
 

Telki diákok lettek a tankerület legjobb 
fejszámolói 
 
Idén első alkalommal – hagyományteremtő céllal – került 
megrendezésre a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
szervezésében, az Érdi Tankerületi Központ által támogatott 
Pataki Ferenc Fejszámolási Verseny. 

A hazánk nemrég elhunyt fejszámoló művészének emléket 
állító verseny célja a 3-8. osztályos tanulók számolási 
készségének fejlesztése. 

A verseny döntőjére iskolánként és évfolyamonként egy-egy 
tanulót lehetett nevezni, az intézményi előválogatók ered-
ményének függvényében. A május 2-i döntőn a Pipacsvirág ta-
nulói nagyon szép sikereket értek el. 

Csizmadia Ferenc 3. évfolyamos tanuló 2. helyezést, Kemenczei 
Dalma 4. évfolyamos tanulónk 1. helyezést, Lengyel Maja az 5. 
évfolyamosok között 1. helyezést, Dorozsmai Gergő 7. 
évfolyamos diákunk 1. helyezést, Németh Martin a 8. 
évfolyamosok között 3. helyezést szerzett. 

Gratulálunk a kimagasló eredményekhez! 

Bozó Dávid, Páva Samu, Schweitzer Ádám, 
Bakonyi Dávid, Szücsik Dávid, Tóth Dávid, 

Persányi Bálint 
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Éneksiker 
 
A „Szabad muzsikák” elnevezésű tankerületi énekversenyen is-
kolánk 2.a osztályos tanulói az alábbi szép eredményeket érték el. 

Csicsergők énekcsoport: EZÜST minősítés - Földváry Júlia, Simon 
Sára, Váraljai Boróka, Friedl Emma, Daróczi Alíz, Cserhalmi Nóra 

Énekpáros: ARANY minősítés - Földváry Júlia, Váraljai Boróka 

A lányokat Tóth Béla népzenetanár készítette fel. Köszönjük az 
eredményes felkészítést! 

Haasné V. Erzsébet (osztálytanító) 

 

Magyar Nyelv Hete 
 

Iskolánkban idén is megszerveztük a Magyar Nyelv Hetét (2019. 
április 8-12.). 

A programsorozat a Tavaszi szél elnevezésű versíró pályázattal 
indult. Az alsó és felső tagozatos diákokat változatos anyanyelvi 
feladatok várták, amelyeket csapatokban kellett megoldaniuk. 

Különösen izgalmasak voltak a digitális jellegű feladványok: 
Quizizz, Kahoot, QR-kód, amelyeket kicsik és nagyok egyaránt 
lelkesen próbáltak megfejteni. Legnagyobb sikere idén is a 
láthatatlan színháznak és a mozgásszínháznak volt. 

Az órák közötti szünetekben tanárok által készített nyelvi 
játékok várták az érdeklődő tanulókat. A hét programja két 
kirándulással is kibővült: az 5. évfolyam tanulói Kiskőrösre utaz-
tak a János vitéz Látogatóközpontba, a 6. osztályosok a Pál utcai 
fiúk nyomában jártak a grundon és környékén. 

A programot a versenyben sikeresen részt vett csapatok jutal-
mazásával zártuk. A bőséges díjakat idén is az Óvoda-Iskola 
Telkiben Alapítvány biztosította számunkra, amit ezúton is 
köszönünk! 

 
 

Új virágládák 
 
Az iskola előtti téren, a Föld Napja alkalmából a gyerekek Kuffler 
Éva tanárnő irányításával beültették az új virágládákat muskátli-
val. 

Köszönjük az Önkormányzatnak az új virágládákat! 

A főszervezők: Karizs Krisztina és Kundrák Csilla 
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Bár május elejére ismét eléggé ősziesre fordult az időjárás, de azt 
megelőzően még igazán szép tavaszi időben volt részünk, így 
végre több szabadtéri program szervezésére volt lehetőség, és 
megújulhatott az óvodák udvara, kertje is. 

Április 10-én Madarász ovi foglalkozás volt az óvoda udvarán és 
a telki erdőben, amelyet ezúttal is Kocsis Zsuzsa környezeti 
nevelő tartott a gyerekeknek, akik játékos formában ismerked-
hettek meg a békákkal, gyíkokkal, kuvikokkal, denevérekkel. 

Ezzel párhuzamosan a kicsiknek Madárfióka program volt az 
óvodában, „házhoz jött” a Budakeszi Vadaspark. A Vadasparktól 
Farkas Ádám tartott foglalkozást a gyerekeknek az erdőről és 
annak lakóiról. 

Április 13-án szép, napsütéses szombati napon húsvétra 
készülődve az óvodai játszóházban ünnepi díszeket, 
ajándékokat készíthettek kicsik és nagyok. 

A csoportokban is lelkesen készültek a gyerekek a húsvétra. Az 
óvó nénik az ünnepi néphagyományok megismertetése mellett 
dalokkal, locsolóverssel, mesékkel, és nyuszis dekorációkkal, 
meglepetésekkel igyekeztek ünnepi hangulatot varázsolni. 

Április 11-12-én jelentős esemény történt nagycsoportosaink 
életében, ugyanis megtörténtek az iskolai beiratkozások. 
Óvodánkból 42 gyermek kezdi meg szeptembertől általános 
iskolai tanulmányait. 

Április egyik legjelentősebb zöld ünnepe a Föld Napja április 22-
én, amely idén a húsvéti ünnepekre esett, így óvodánkban is ki-
csit később tartottuk meg. Az évek óta hagyományosan meg-
szervezésre kerülő „Egy csemete, egy palánta” akcióra április 25-
én került sor. A gyerekek ezen a reggelen egy növénypalántával 
érkeztek az óvodába, amit aztán közösen elültettek a virágládák-
ba, a gyógynövényes és a sziklakertbe. 

Megújultak a magaságyások is, a gyerekek lelkesen vettek részt 
a veteményezésben, ültetésben. A Napocska csoport egy újon-
nan kialakított magaságyásba ültethette el a magokat, és még 
egy körtefácska is cseperedhet majd ezek között. 

A gyerekek az év során rendszeresen és folyamatosan gondoz-
zák, locsolgatják a kiültetett növényeket. Ezzel is fejlődik 
környezettudatos szemléletmódjuk, a természeti környezet és 
az élővilág iránti felelősségérzetük, ismereteik. 

Április 26-án „Kukucskáló” napon láttuk vendégül a 2019 
szeptemberétől kezdődő nevelési évben óvodát kezdő 
gyerekeket és szüleiket, akik egész délelőtt sorra járhatták a cso-
portokat, bekukkanthattak az intézmény mindennapjaiba, 
ismerkedhettek a dolgozókkal, óvó és dajka nénikkel, pedagó-
giai asszisztensekkel, leendő óvodás társaikkal, kipróbálhatták a 
csoportszobai és udvari játékokat. 

Ugyanezen a napon délután az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány ünnepélyes keretek között adta át gyermekeinknek a 
Tengelice utcai épület udvarának két új kültéri játékát: egy 
mászófalat és egy labda-fogót, amihez az óvoda Szülői 
Szervezete anyagi támogatással, a játékok megrendelésével, az 
átadás megszervezésével, a Telki Önkormányzat a játékok 
telepítési munkálataival járult hozzá. 

Köszönjük a résztvevők lelkes aktivitását, együttműködését, a 
sok-sok szülői támogatást! 

Telki Óvoda - Tüski Katalin 

Áprilisi események az óvodában 
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Nagy boldogság szállt a Tengelice utcai óvoda udvarára, ugyanis 
április végén átadásra kerültek a várva várt kerti játékok, ame-
lyek az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány támogatásával valósul-
tak meg. 

Az udvari palánkot, mászókát nagy kedvvel fogja használni min-
den Szivárvány és Tengelice csoportos gyermek. 

Az átadóra délutáni piknikkel készültek a szülők, a jó hangulatról 
a képek tanúskodnak. 

Új óvodai játékok az alapítvány 
jóvoltából 

A Spanyolországban rendezett XVI. IKF kempo világbajnoksá-
gon a Telkiben élő Nagy Laura korosztályában, a 14-16 évesek 
között, fegyveres formagyakorlatban ezüstérmet, semi kempo 
szabályrendszerben aranyérmet szerzett. Az ifjú sportoló ezek 
mellett full kempoban a felnőttek között versenyezve ért el har-
madik helyezést. 

Gratulálunk a sikeres szerepléshez! 

Nagy Laura három érmet is szerzett a 
kempo VB-n 
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Kotsis András és Kotsis-Babková Anita 

2. gyermeke: Lilla 
 

Gratulálunk! 
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