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Végállomás, leszállás 
 
Sokan járnak busszal. Az 
ingázók nagy része gyerek. 
Van, aki gépkocsi hiányában, 
ideiglenesen, vagy tartósan 
jár Volánnal, és vannak, akik 
elvi okból, mert így tartják 
helyesnek, hatékonynak. A 
busszal való ingázás embert 
próbáló dolog az ismert for-
galmi viszonyok miatt. Épp 
ezért aggodalommal töltött 
el mindenkit, amikor a Széna 
téri buszvégállomás meg-
szüntetésének terve megje-
lent a sajtóban. Én magam és 

a környékbeli települések vezetői jelezték, hogy bővebb 
tájékoztatást várnak el, illetve kértük, hogy vonjanak be az új 
megoldás kidolgozásába. Sajnos ez elmaradt. Nyár végén kész 
tényekkel szembesültünk, a buszvégállomás megszűnt, a 
kiváltására épült megoldás pedig elmarad az elvárható mini-
mumtól. Ezért a Budakörnyéki Önkormányzatok Társulásának 
Polgármesterek Tanácsa elé vittem a Széll Kálmán téri Volán 
buszvégállomás kérdését. A Tanács jelenlévő tíz polgármestere 
egyhangúan támogatta javaslatomat, mely szerint a települések 
konkrét kéréssel fordulnak Budapest Főpolgármesteréhez, a 
kerületi polgármesterhez, Budapest Főépítészéhez és ország-
gyűlési képviselőnkhöz. Azt javasoljuk, hogy a Széll Kálmán 
téren, a mostani helyen sürgősen alakítsanak ki a Széna téren 
megszüntetett buszvégállomás kapacitásának és komfortjának 
legalább megfelelő új állomáshelyet. A megkeresésünkre 
érkező válaszról haladéktalanul tájékoztatni fogom a 
közvéleményt. 

 

Tiszta levegőt 
 
A parlagfű új jelenség. 1968-ban még egyáltalán nem találtak 
parlagfű pollent Magyarországon. Amerikai vetőmaggal 
érkezett. Ma a Föld legszennyezettebb vidéke lettünk. Ezzel 
párhuzamosan a lakosság harmada lett regisztrált allergiás, ami 
azt jelenti, hogy a magas látencia miatt megközelítőleg a teljes 
lakosság felét már most is érinti valamilyen mértékben a 
betegség. Ha a trendet nézzük, újabb ötven év múlva a lakosság 
100 százaléka lesz érintett. Addigra a mostani 50 százalék jelen-
tős részénél a betegség súlyosbodik. Sajnos az allergia idővel, 
szinte észrevétlenül, de törvényszerűen átalakul asztmává, ami 
viszont már súlyos betegség. Magyarországon minden har-
madik nap meghal valaki miatta, egyszerűen megfullad. A súlyos 
asztmabetegségek fele halállal végződik. 

Az igazi problémát a hatalmas, összefüggő szántók, legelők 
jelentik. Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest 
megye szántói. A következő nagy fertőzők az elhanyagolt ipari, 
fejlesztési területek. Hatalmas területek tartoznak például a 
MÁV-hoz. Jelenleg csak látszattevékenységek történnek az 

ezeken a részeken tomboló parlagfű-szennyezés megféke-
zésére. Az önkormányzatok csak nagyon korlátozottan illetéke-
sek. Változtatni kellene a jogszabályokon, mert így gyakorlatilag 
nem lehet eljárni, még ott sem, ahol illetékesek lennénk. 
Azonban a külterületi szántókhoz, az igazi nagy problémákhoz 
az önkormányzatoknak nincs köze. 

Márpedig a tudomány mai állása szerint az egyetlen valódi 
megoldás a parlagfű teljes kiirtása. 

Ezért törvénymódosítási javaslatot fogalmaztam meg, melyet a 
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulásának Polgármesterek 
Tanácsa egyhangúan támogatott. A törvénymódosítási javaslat 
lényege a parlagfű-helyzetnek a mostaninál sokkal 
hatékonyabb kezelésére vonatkozik, mert az egyre romló orszá-
gos állapot ma már egészségügyi vészhelyzetnek tekinthető. 

 

Pályázatról pályázatra 
 
Legutóbb bemutattam, hogy milyen sok különféle külső forrás-
bevonást hajtottunk végre, elsősorban pályázatokon való 
indulással. Természetesen ez nem lezárt folyamat, sok újabb, 
még folyamatban lévő pályázatunk fut. Az alábbiakban ezeket 
mutatom be röviden. 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi rendelő, 
MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati projekt kapcsán Telki 
község Önkormányzata klímaberendezés kiépítésére és 
beteghívó rendszer beszerzésére pályázott. A pályázat ered-
ményeként 5.444.122 Ft összegű támogatást nyert Telki. 

Ugyanezen program keretében meghirdetett Óvodafejlesztés, 
MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati projekt kapcsán Telki 
község Önkormányzata a Harangvirág utcai óvoda homlokzati 
hőszigetelésére és a hiányzó ereszcsatorna-rendszer kiépítésére 
pályázott. Igényelt támogatás: bruttó 30.000.000 Ft. 

Az Államháztartásért Felelős Államtitkárság által néhány éve 
meghirdetett minőségi adatszolgáltatásra ösztönző önkor-
mányzati pályázaton ismét 350.000 Ft támogatást nyert önkor-
mányzatunk. Ez az elnyert forráson túl nagy elismerés önkor-
mányzatunk számára, hisz nem először bizonyítottuk, hogy 
adatszolgáltatás, adatkezelés terén kiemelkedő munkát 
végzünk. 

Magyar Falu program keretében folyamatban vannak az alábbi 
pályázatok: 

Temetőfejlesztés (MFP-FFT/2019). Pályázati cél: a ravatalozó 
külső és belső felújítása. Igényelhető támogatás mértéke: bruttó: 
30.000.000 Ft. 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása MFP-ÖTU/2019. 
Pályázati cél: önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, 
szilárd burkolattal történő ellátása. Igényelhető támogatás 
mértéke: bruttó: 30.000.000 Ft. 

Járdaépítés MFP-BJA/2019. Pályázati cél: Új járda építésének 
anyagtámogatása, szilárd burkolatú járda javításához, 
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felújításához szükséges anyagok támogatása. Igényelhető 
támogatás mértéke: bruttó: 5.000.000 Ft 

Polgármesteri hivatal felújítása MFP-HPH/2019. Pályázható cél: A 
polgármesteri hivatal külső és belső felújítása. A nagyon rossz 
állapotban lévő tető javításával, szigetelésével pályázunk. 
Igényelhető támogatás mértéke: bruttó: 50.000.000 Ft. 

Indulunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirde-
tett, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás nyújtása 
című pályázaton is. Pályázati cél: A közművelődési alapszolgál-

tatások megszervezése érdekében központi költségvetési forrás 
biztosítása az önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközál-
lományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. 

Összességében több mint 155 millió forint külső forrásért indul-
tunk, és természetesen várjuk az újabb pályázatok megjelenését 
is. A pályázatok lefutása a legtöbb esetben már átnyúlik a 
következő önkormányzati ciklusba. 

Deltai Károly 

Hirdetmény 
Partnerségi egyeztetésről, véleményezésről és lakossági fórumról 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete 100/2019. 
(VI.25.) számú önkormányzati határozatában – a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása mellett – döntött a hatályos 
Településképi Rendelet (TKR) módosításának szükségességéről 
a Telki szőlőterület helyi védelmének megteremtése érekében. 

A TKR jelen változtatása – a vonatkozó előírások alapján és a két 
dokumentum összhangja érdekében – indokolttá tette a 
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosítását is. 

A TKR és a TAK módosításának véleményezése és elfogadása a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló, 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 6a) bekezdés cb) 
alpontja alapján a 42/A§-ban foglalt eljárási szabályok szerint 
zajlik. 

 

A módosítás tervezetéről tájékoztatót tart az önkormányzat 
2019. szeptember 10-én (kedden) 18 órakor a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében megrendezésre 
kerülő lakossági fórumon. 

A TAK és TKR módosításának tervezete véleményezésre letölt-
hető a www.telki.hu oldalról, vagy megtekinthető 2019. 
szeptember 18-ig ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri 
Hivatal titkárságán. 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a 
megadott határidőig kizárólag a véleményezési tervdokumen-
tációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, a főépí-
tésznek írásban megküldött, szövegszerű indoklással ellátva 
lehet a következők szerint: elektronikus úton a hivatal@telki.hu 
email címen, vagy postai úton a Telki Polgármesteri Hivatal 
részére címezve (2089 Telki, Petőfi u. 1.). 

Deltai Károly - polgármester
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2019. július 15. 
 
Intézményvezetői pályázat elbírálása 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41.§ (7) bekezdésében biztosított feladatkörében eljár-
va, a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár intézmény-
vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményeként dr. Berkiné 
Balasi Anikót a 2019. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 30-ig 
terjedő, határozott időszakra megbízza a telki közösségi ház és 
könyvtár igazgatói (intézményvezetői, magasabb vezetői) 
beosztásának ellátásával. 

Szociális célú tűzifa vásárlására szóló 
pályázat benyújtása 

A testület pályázat benyújtásáról döntött a települési önkor-
mányzatok szociális célú tűzifa vásárlásáról szóló pályázati kiírás 
keretében. A pályázat keretében igényelt támogatás 50 köb-
méternyi kemény, lombos tűzifára vonatkozik. A szükséges 
önerő összege 63.500 Ft, amelyet az önkormányzat a 2019. évi 
költségvetésének szociális kerete terhére biztosít. 

szb 

 

Beszámoló a képviselő-testület üléséről 
 

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

Adózási felhívás 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Adófizetőinket, hogy a 2019 második 
félévi helyi adók (építmény-, telek-, iparűzési és idegenforgalmi 
adó), valamint a gépjárműadó befizetési határideje 2019. 
szeptember 16. 

Telki község Adóhatósága valamennyi adózó részére 2019 
februárjában megküldte az adó folyószámla kivonatokat, 
valamint a 2019. évi helyi adó első és második félévi 
befizetéséhez szükséges csekkeket. 

Az adózók az egyenlegközlőben értesültek arról, hogy adó-
fizetési kötelezettségük 2019-ben milyen összegű, és ebből 
mennyit kell első félévi adóként 2019. március 15-ig, valamint 
második félévi adókötelezettségként szeptember 16-ig meg-
fizetni. 

Év közben történt változás esetén az adókivetésről szóló 
határozattal egyidejűleg megküldésre került a teljes évi 
befizetéshez szükséges csekk. Az adózók befizetéseiket a 
folyószámlához mellékelt csekkeken vagy banki átutalással is 
teljesíthetik. 

Amennyiben adózóink a szeptemberben esedékes befizetéshez 
új csekket szeretnének igényelni, ezt személyesen adó-
irodánkban, vagy az ado@telki.hu, ado2@telki.hu email címeken 
is megtehetik. 

A vállalkozások adófolyószámla egyenlege a cégkapun vagy 
ügyfélkapun keresztül letölthető. A bankszámlanyitásra köte-
lezett adózóknak (vállalkozóknak) helyi adófizetési kötelezett-
ségüket átutalással kell teljesíteniük. 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul községünk 
fejlődéséhez és működéséhez! 

dr. Lack Mónika 
jegyző 

Tájékoztató tanulmányi 
ösztöndíjakról 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Telki község Önkor-
mányzata tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011. (06.29.) 
számú önkormányzati rendeletével lehetőséget kíván teremteni 
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
biztosításához. 

A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesületben 
sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, művészeti iskolába járó 
tanulók tanulmányi költségeikhez ösztöndíjat igényelhetnek a 
Szociális Bizottságtól. 

Sportösztöndíjban részesülhet az a szociális szempontból rá-
szoruló tanuló, aki az általános iskola 1-8 évfolyamán, szakiskola, 
gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésén folytat 
tanulmányokat. Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege mege-
gyezik a sportegyesületi tagdíj egyhavi összegének 90%-ával. Az 
ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 
hónapra történik. 

Művészeti ösztöndíjra az a szociális szempontból rászoruló ta-
nuló pályázhat, akinek részvételét a művészeti oktatást nyújtó 
művészetoktatási intézmény támogatja. Az ösztöndíj havi egy 
főre jutó összege megegyezik a tandíj egyhavi összegének 90%-
ával, de nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot. Az ösztöndíj megál-
lapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik. 

A sport- és művészeti ösztöndíjra az önkormányzat honlapján 
letölthető pályázati adatlap benyújtásával lehet pályázni 2019. 
szeptember 30-ig. 

Támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 
Ft-ot). Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft, maximum 
10.000 Ft lehet. 

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok: pályázati 
adatlap, tanulmányi jogviszony igazolása, az osztályfőnök támo-
gató javaslata, sportegyesület elnökének vagy a művészetok-
tatási intézmény vezetőjének támogató nyilatkozata. 

Egyéb részletek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 
14/2011.(06.29.) számú Ö. rendeletben olvashatók, amely letölt-
hető az önkormányzat honlapjáról. 

Halász Terézia 
Szociális Bizottság elnöke 
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Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 8/2012. (05.01.) számú önkormányzati 
rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre. 

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra 
kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil 
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló 
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, 
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket. 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen fel-
hívással pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi 
feladatai ellátásában való együttműködésre. 
 

Kik pályázhatnak? 
 
Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az el-
nyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén 
végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi 
tevékenységet. 

A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támo-
gatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás 
működési célra nem nyújtható. 

Nem nyújtható támogatás annak: 

a)   aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy 
csődeljárás indult, 

b)   aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy 
más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban 
részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell! 
 
a)   A kitöltött Pályázati Adatlapot, 

b)   A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a 
műszaki leírást és a költségvetést, 

c)   A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját, 

d)   Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb 
forrásokat. 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 20. 

Pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal, 
2089 Telki, Petőfi u. 1. 

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell 
küldeni a titkarsag@telki.hu email címre. 

A beérkezett pályázatokat Telki község képviselő-testülete bírál-
ja el. A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést 
kapnak. 
 

Megállapodás - elszámolás 
 
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon 
belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térí-
tendő támogatás összegének felhasználásáról a program 
lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni. 

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megál-
lapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy 
csak részben teljesíti, a képviselő-testület őt a támogatás 
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére 
kötelezheti. 

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet – 8/2012 (05.01.) Ör. 
– szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek 
tára menüpont alatt. 

Telki Önkormányzat 

Klímával és betegirányító rendszerrel modernizálódik az 
Egészségház 

Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap 

Telki község Önkormányzata 2019. május 27-én pályázatot nyúj-
tott be a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős 
Kormánybiztos által kiírt Magyar Falu Program keretében az 
Orvosi Rendelők fejlesztése témában (MFP-HOR/2019) „Az 
Egészségház modernizálása Telkin” címmel, az Egészségház 
betegirányító rendszerének, valamint az épület légkondicionáló 
berendezésének kiépítésére. 

A megpályázott támogatás mértéke 5.444.122 Ft, amelyből a 
hivatalos információk alapján a település 100%-os, tehát 
5.444.122 Ft összegű támogatást nyert el. 

Mivel a képviselő-testület június 25-i ülésén úgy döntött, hogy 
megelőlegezi a klíma kiépítésének költségeit, így a légkondi-
cionáló rendszer kiépítése időközben meg is kezdődött, és még 
a nyár közepén üzembe helyezték. A betegeket és az egészségü-
gyi személyzetet így a nyári hőség ellenére kellemes körülmé-
nyek fogadják az Egészségházban. 
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Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok! Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) 
bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint 
illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alka-
lommal ebösszeírást végez. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szol-
gáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles 
vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása 
céljából. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvény-
ben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. Telki község Önkormányzata a törvényi kötelezettség 
alapján 2019 tavaszán ebösszeírást hirdetett meg. A beérkezett 
adatok feldolgozása alapján látható, hogy sok ebtulajdonos 

nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, amelyet kérjük, 
legkésőbb 2019. szeptember 15-ig szíveskedjenek pótolni. 

Az ebösszeíráshoz szükséges nyomtatványt a Telki Portálon 
(www.telki.hu) a Nyomtatványok menüpont alatt (igazgatási-
egyéb nyomtatványok) tudják elérni az ebtulajdonosok. A 
nyomtatvány a Telki Naplóból is kivágható. 

Az önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában 
lévő ebről/ebekről az adatlapot az abban foglalt tartalommal 
kitölteni szíveskedjenek, és a Telki község Polgármesteri 
Hivatalánál (Telki, Petőfi u. 1.) elhelyezett gyűjtőládába 2019. 
szeptember 15-ig juttassák vissza. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Ávt. 42/B.§ (5) bekezdés alapján 
az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban 
meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bo-
csátani. Ennek megtagadása az Átv. 43.§ (1) bekezdésében 
foglaltak alapján 30.000 forint állatvédelmi bírság kivetését 
vonja maga után. 
 

Kötelező a transzponder 
 
A fentieken túl felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése 
értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponder-
rel (chip) megjelölve tartható. Ezért kérjük, hogy ha a jogszabály-
ban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy 
szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező eb(ek)et állator-
vosnál megjelöltetni. 

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a 
járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál 
idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a 
magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségü-
gyi hivatal felé. 

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönjük! 

Telki község Önkormányzata 

A Telki Portálon nemrégiben elérhetővé vált egy különleges 
timelapse-videó, ami a sportcsarnok építkezésének folyamatát 
mutatja felgyorsítva. 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a június  
25-i ülésén határozott az új sportcsarnok építési munkáit rögzítő 
kamera felszereléséről, amelynek felvételeiből áll össze a videó. 
Az www.telki.hu-n található bélyegkép kb. három óránként fris-
sül, így érdemes időről időre újra felkeresni, hogy az építkezés 
látványos szakaszait nyomon követhessük. 

A videó itt elérhető: https://www.telki.hu/index.php/telki/hi-
rek/725-a-sportcsarnok-epitese 

Timelapse-videó az épülő sportcsarnokról

Pót-ebösszeírás Telkiben 
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Az eb tulajdonosának neve: .............................................................................................................................................................................................................. 

Az ebtartó neve (ha nem azonos a tulajdonossal): .................................................................................................................................................................. 

Az ebtartó lakcíme: .............................................................................................................................................................................................................................. 

Telefonszáma: ...............................................................................Elektronikus levélcíme: ........................................................................................................... 

Az eb fajtája: .....................................................................................................Neme: ......................................................................................................................... 

Születési ideje: .........................................................................................Színe: .................................................................................................................................. 

Hívóneve: .................................................................... Az eb tartási helye: ..................................................................................................................................... 

Amennyiben már rendelkezik vele, a beültetett transzponder sorszáma, a beültetés időpontja: ........................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

A beültetést végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja: ................................................................................................................................................................. 

Az ivartalanítást végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Az eb oltási könyvének száma: ………………………………............................................................................................................................................... 

Az oltási könyvet kiadó magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja: ................................................................................................................................................................. 

A védőoltás során használt oltóanyag neve, gyártási száma: ............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Az oltást végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának ténye, időpontja: ............................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma, kiállításának időpontja: .................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

A kiállító magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adat: .................................................................................................................. 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát kérjük csatolni. 

 

 

……………………………….. …………………...…………….. 

                  Dátum Aláírás 

EBÖSSZEÍRÁS 
Adatlap 
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Tisztelt Választópolgárok! A 
köztársasági elnök 2019. október 
13. napjára tűzte ki az önkor-
mányzati választásokat. 

A választási értesítőt 2019. 
augusztus 23-ig kapta kézhez a 
választópolgár. A választási kam-

pányidőszak 2019. október 13-án 19 óráig tart. A jelöltállítás 
időszaka 2019. szeptember 9-én 16 óráig tart. 
 

Átjelentkezési kérelem 
 
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhe-
lyük szerinti településen szavazhatnak. Az a választópolgár, aki 
lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – 
tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye 
vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné 
megválasztani. 

Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet 
nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási 
helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a 
tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig 
tart. 

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az eset-
ben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelen-
tett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tar-
tozó egyéb címre kéri. Az átjelentkezési kérelem benyújtási 
határideje: 2019. október 9., 16:00. 

 

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. 

A mozgóurna iránti kérelem meghatározott időpontig 
nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás 
napján legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 

A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pont-
jában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési 
helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaz-
nia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a 
mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, 
valamint a mozgóurna-igénylés okát (Ve. 103. § (1)-(3) 
bekezdés). 

A kérelem benyújtásának határideje: 
-      levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus 

úton legkésőbb 2019. október 9., 16:00, 

-      személyesen vagy elektronikus azonosítással, elektronikus 
úton 2019. október 11., 16:00, vagy 

-      2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus 
azonosítással, elektronikus úton 2019. október 13., 12:00, 

-      az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítésével 2019. október 13., 12:00. 

Mozgóurna igénylési kérelmet a helyi önkormányzati választá-
sokra a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani. 
 

Fogyatékossággal élő választópolgárok segí-
tése (központi névjegyzéket érintő kérelem) 
 
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget 
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: 
-      Braille-írással készült értesítő megküldése, 

-      könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, 

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

-      akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása (Ve. 88. §). 

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, 
vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló 
bizottság két tagja. 

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja: 
•      online a valasztas.hu honlapon, 

•      személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme sze-
rinti helyi választási irodában. 

A választópolgár által igényelt segítség iránti kérelem a választá-
soktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Aki már 
kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden 
választásra érvényes. 

Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos 
sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet 
legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16 óráig kell benyúj-
tania. 

Ahhoz, hogy a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiség-
ben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a 
szavazást megelőző 4. napon 16 óráig be kell nyújtania. 
 

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem 
benyújtásának szabályai 
 
A kérelmet benyújthatja: 
•      online a valasztas.hu honlapon, 

•      személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme sze-
rinti helyi választási irodában. 

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól 
függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű 
azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését 
követően benyújtani. 
 
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak 
alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választá-
soktól eltérően csak magyarországi lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok szavazhatnak, külképviseleten történő 
szavazásra nincs lehetőség. 
 
Az átjelentkezéssel, valamint a települési szintű lakóhellyel ren-
delkező választópolgárok szavazásának helyszíneként a Telki 
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Aula (Muskátli u. 2.), 1. számú szavazókör van kijelölve. 

A szavazókörök területi beosztása, a szavazóköri helyszínek a 
www.telki.hu oldalon elérhetők. 

dr. Lack Mónika - a Helyi Választási Iroda vezetője 

Aktuális tudnivalók az önkormányza-
ti választásokkal kapcsolatban 
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Akik Telki utcáin a nyári melegben esténként egy-egy frissítő 
sétára indultak, azoknak bizonyára feltűnt, hogy a Petőfi 
utcában újabb építkezés vette kezdetét. Az érintett telek a 
telki Katolikus Egyházközség tulajdonában van. A munkála-
tok céljáról és további részleteiről a Telki Napló Harkai 
Gábor plébánost kérdezte. 

- Telki Napló: Kinek épül ez a ház? 

- Harkai Gábor: Abban az értelemben természetesen minden-
kinek, ahogy egy keresztény közösség mindig örömmel fogadja 
az újonnan érkezőket. A telki katolikus templom közössége is 
nagyot nőtt az elmúlt években: az itt élők összetartozása, 
szeretete láthatóan bátorítja azokat, akik most keresnek maguk 
és gyermekeik számára otthont adó, keresztény hitüket, 
értékrendjüket megerősítő közösséget. A templom ajtaja vasár-
naponként mindenki előtt nyitva áll, és ezen túl is lehet a 
kórushoz, cserkészekhez, karitászhoz csatlakozni. Az a cél, hogy a 
számos, lelki tartalmat is nyújtó kis közösség egy stabil, közös 
otthont találjon magának. 

- T.N.: Miért éppen most vágtak bele az építkezésbe? 

- H.G.: Hat évvel ezelőtt jött a lehetőség, hogy a templomhoz 
közel fekvő, Petőfi utcai telket megvehettük, rajta egy kis vályog-
házzal. A terv már akkor is egy közösségi otthon volt, de az adás-
vétellel akkor ki is merültek az anyagi lehetőségeink. Arra jutott 
még erő, hogy átmenetileg használhatóvá tegyük a régi 
épületet, így néhány évre nagy élet költözött a házba, főleg a 
cserkészeknek köszönhetően. Aztán a gyorsuló állagromlás 
miatt két éve lakat került a kapura, de akkor már a tovább-
lépésen gondolkodtunk. Tehát hosszú ideje elkezdtük a ter-
vezgetést, amiből aztán egyszer csak konkrét tervek is születtek. 

- T.N.: Mi a tervezett ütemezés? 

- H.G.: Természetesen mihamarabb birtokba szeretnénk venni a 
kész házat, de látjuk a realitásokat. A rendelkezésünkre álló 
pénzügyi források azt engedik meg, hogy még az idei évben 
szerkezetkész állapotig jussunk el. Ezt követő cél lesz a 
nyílászárók minél gyorsabb beépítése. Ha már ide eljutunk, 
lépésről lépésre is lehet belső munkákat végezni. 

- T.N.: Három hónapja sincs, hogy egy telekkel arrébb átadták a 
Kodolányi-házat. Nem félnek attól, hogy sok lesz már közösségi 
házból, különösen a Petőfi utcában? 

- H.G.: Ellenkezőleg. Úgy gondoljuk, hogy a Kodolányi-ház 
felépítése nagyszerű ötlet és óriási vállalkozás volt a Telki 
Önkormányzat részéről, és bízunk benne, hogy nagyon hamar 
megtelik majd programokkal, klubokkal, ötletekkel. A helyi kato-
likus közösség mindenesetre nagyon számít a Kodolányi-ház 
által kínált lehetőségekre. Lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy 
milyen erős vágy él az emberekben közösségi élményekre, 
személyes találkozásokra. Nem is csoda, hiszen a technikai 
fejlődés annyi individuális időtöltést generál az életünkben, 
hogy ha nem figyelünk oda, kis túlzással beszélni is elfelejtünk, 
de beszélgetni biztosan. Egyszóval bízunk benne, hogy a most 
megnyíló lehetőségekkel párhuzamosan erősödik az 
egészséges és kreatív igény az itt élőkben a találkozásokra. Ha 
pedig felépül a katolikus gyülekezet háza is, hamar meg fog telni 
a felnőtt- és gyerekkórusok összejöveteleivel, Biblia-órákkal, 
előadássorozatokkal, a lelki elmélyülést segítő imaközössé-
gekkel, cserkészfoglalkozásokkal, táborbeszámolókkal, család-
közösségekkel. Csak győzzük majd kisegíteni egymást az önkor-
mányzattal! 

- T.N.: Hogyan tervezik a hiányzó anyagi forrásokat össze-
gyűjteni? 

- H.G.: Ez nagy feladat lesz, de bízunk abban, hogy egy ilyen cél 
minden jó szándékú emberben felébreszti a segítőkészséget. 
Sok lehetőséget próbálunk majd megragadni, de számítunk a 
nagylelkű adakozókra is. Kevés annál jobb befektetési tippet 
tudok elképzelni, mint amilyenek a jövő közösségei. 

Mi épül a Petőfi utcában? 
– interjú Harkai Gábor plébánossal 
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Közösség

„A vidék értéke a kisközösségekben rejlik” 

Telki község Önkormányzata a nyár folyamán felújíttatta a felső 
körforgalom melletti, kis kápolnát. A munkálatok befejezését 
követően, Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Harkai 
Gábor plébános atya és Terézia Kupan templomanya fogadta az 
érdeklődőket egy kellemes hangulatú, ünnepi együttlétre. 

Megújult a kis kápolna

Interjú dr. Berkiné Balasi Anikóval, akit Telki község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. szeptember 
elsejei kezdéssel megbízott a Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtár intézményvezetői feladataival. Az új igaz-
gatóval augusztus végén beszélgettünk a közösségi tér 
jelenéről és jövőjéről. 

- Telki Napló: Meséljen kicsit magáról! 

- Dr. Berkiné Balasi Anikó: Pilisvörösváron élek férjemmel és két 
nagyszerű fiammal. Fiatalabbik gyermekem tizenhat éves, 
idősebbik pedig most töltötte be a huszadikat. Nagyon büszke 
vagyok rájuk, jó srácok és kiváló testvéri kapcsolatban vannak 
egymással. A végzettségemet tekintve: sok évvel ezelőtt a Pécsi 
Tudományegyetemen diplomáztam művelődési menedzser 
szakon. Ezt követően, néhány év kihagyás után a Corvinus 
Közgazdasági Továbbképző Intézetben végeztem el az úgyne-
vezett személyügyi, emberi erőforrás menedzser szakirányt, 
divatos nevén a HR-szakot. 

- T.N.: Mielőtt Telkibe került, merre dolgozott? 

- B.B.A.: Szerencsésnek mondhatom magam, mert már egészen 
fiatalon lehetőségem nyílt a rendezvényszervezést tágabb 
értelmében is megismernem. Pályakezdőként ott lehettem a 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megalakulásakor és 
éveken keresztül részt vettem az Ünnepi Könyvhét 
szervezésében is. Később, gyermekeim születése után nyílt 
lehetőségem arra, hogy a saját utamon elinduljak. Ekkor – 2006-
ban – helyezkedtem el Pilisvörösváron a közösségi házban, ami 
akkoriban egy integrált kulturális közintézmény volt, ami azt 
jelenti, hogy a közösségi funkción túl városi könyvtárként és 
alapfokú művészetoktatási intézményként működött, később 

pedig a helyi tájház is hozzá tartozott. Eleinte rendezvény-
szervezőként dolgoztam ott, majd 2008-tól 2015-ig az 
intézmény vezetője voltam. Szép sikereket értünk el akkoriban. 
Fontos hangsúlyoznom, hogy ezek közös sikerek voltak, kiváló 
munkatársakkal dolgozhattam együtt, és mindaz, amit letettünk 
az asztalra, igazi csapatmunka eredménye volt! 

Közel nyolc év után végül saját elhatározásomból nem folytat-
tam ott a munkát, és szerkesztő-riporterként, valamint gyártás-
vezetőként helyezkedtem el egy kistérségi televíziónál. Ott 
közel két évig dolgoztam, ahonnan „átcsábítottak” Piliscsabára 
az önkormányzathoz, ahol köztisztviselőként tevékenykedtem 
egészen idén augusztus végéig. Szeptember elsejével térek 
tehát vissza újra az origóhoz, amit már nagyon várok. 

- T.N.: Mi motiválta a döntésében? Hiányzott már ez a terület? 

- B.B.A.: Abszolút. A közösségszervezés, a kultúraközvetítés 
igazán szép hivatás. Ha jól belegondolunk, minden, ami egy 
közösségi ház működéséhez köthető, tágabb értelemben véve 
egyfajta ünnep. Ezalatt értem azt, hogy „klasszikus” ünnep, 
amikor megemlékezünk hazánk nagy nemzeti ünnepeiről, 
amikor a karácsonyt és a húsvétot közösen várjuk, de az én 
értelmezésemben minden picit ünnep, ami rendhagyó és egy 
kis szertartással jár. Ünnep, ha megnézünk egy kiállítást, ha egy 
jó könyvet a kezünkbe veszünk, anyaként pedig ünnepnek tar-
tok minden olyan pillanatot, amikor a gyermekemet látom 
előadni, szavalni, zenélni. És ugyan hol lehetne a legtöbb ünnepi 
alkalommal találkozni, mint egy közösségi házban? Az emberi 
élethez nemcsak a mindennapos rutin és a kötelességek tartoz-
nak, hanem az érzelmek – a bánat, az öröm, a sírás, a nevetés – is. 
Ezek az érzelmek mind-mind megjelenhetnek egy közösségi 
ház működése során, az előadó- és képzőművészetben, és 
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legfőképpen az egymást támogató kisközösségekben! Ez a szép 
ebben a hivatásban, ez csábított vissza a köztisztviselői létből. 

- T.N.: Telkiben burjánzó közösségi-kulturális élet van, azonban 
mostanáig hiányzott a közösségi intézmény, amely mindezt 
összefogná. Szép feladat, egyben kihívás lesz a sok programot, 
rendezvényt integrálni, kiegészíteni. 

- B.B.A.: Ez egy óriási kihívás. Szeretném hangsúlyozni, hogy a 
közösségi ház fokozatosan indul. Az intézmény sikerének a titka 
már az elnevezésében benne van, azaz hogy: „közösségi”. Tehát 
az intézmény csak akkor lehet sikeres, ha a közösség magáénak 
tekinti. Ebből adódóan nem feltétlenül csak a munkatársaknak 
kell megtölteniük tartalommal, hiszen rengeteg érték van már 
itt helyben, amiket szinte csak össze kell gyűjteni és helyet kell 
nekik biztosítani. Ahol szükség vagy igény van rá, ott lehet 
ezeket a meglévő tevékenységeket támogatni, de természete-
sen később saját programokat is szervezünk, amelyeket elsősor-
ban az úgynevezett „jeles napokhoz” szeretnék kapcsolni. 

Az első időszak tehát a közös megismerésé lesz. Én megismerem 
Telkit, miközben a helyiek megismernek engem, aztán közösen 
töltjük meg tartalommal a házat. 

- T.N.: Korábban volt egy felmérés falunkban, amely során a lako-
sok elmondhatták, milyen rendezvényeknek, programoknak 
örülnének. Ön szerint milyen jellegűekkel bővülhet a korábbi 
kínálat? 

- B.B.A.: Egyelőre erről korai lenne beszélni, hiszen még nem 
ismerem a költségvetési lehetőségeket. Azt sem látom teljesen 
pontosan, hogy milyen lesz a ház kihasználtsága. Hivatalosan 
szeptembertől kezdődik a megbízatásom, ám már augusztus-
ban, Ruják Györgyi munkatársam segítségével feltérképeztük a 
teremhasználati igényeket. Az eddig befutott információkhoz – 
és a kulturális törvény előírásaihoz is – alkalmazkodva kialakítot-
tunk egy nyitvatartási rendet, ami az első pár hónapban lesz 
érvényben. Később aztán a lehetőségek, valamint a források 
tükrében ez változhat, és jönnek majd a saját programjaink is. 

- T.N.: A programok tekintetében elszívó tényező lehet Budapest 
közelsége. 

- B.B.A.: Ez tény, de nem is ugyanazt kell kínálnunk. A vidék értéke 
a kisközösségekben rejlik, erre fogunk építeni. 

- T.N.: Hányan dolgoznak majd a közösségi házban? 

- B.B.A.: A közelmúltban lezajlott könyvtárosi pályázati eljárás 
sajnos eredménytelenül zárult, és nem sikerült betölteni a 
könyvtárosi pozíciót, így eleinte ketten leszünk Györgyivel. 
Igyekeztünk a nyitva tartást úgy alakítani, hogy együtt is tudjunk 
dolgozni, és persze külön is kell lennünk, hogy minél nagyobb 
időintervallumot tudjunk lefedni. 

- T.N.: Könyvtáros nélkül tud működni a könyvtár? 

- B.B.A.: Szakképzett könyvtárosra mindenképpen szükség van. 
Szerintem rendkívül kevés könyvtárosnak adatik ma meg 
Magyarországon az a lehetőség, hogy egy könyvtárat a nulláról 
építhet fel, az állományt a következő nemzedékek számára 
hozza létre és gondozza. Ez egy hatalmas lehetőség, nagy fela-
dat és gyönyörű szakmai kihívás. 

- T.N.: Egy vadonatúj közösségi házban, csodálatos épülete-
gyüttesben dolgozhat majd szeptembertől, amelynek a hangu-
lata is egészen remek. 

- B.B.A.: Rendkívül esztétikus a környezet és igen jól felszerelt az 
épület. Okosan megtervezett a komplexum. Csak néhány dolgot 
említenék: a termek több irányból is megközelíthetők, szeparál-
hatók és párhuzamosan is használhatók. Az udvara rendkívül 
hangulatos, szépen illeszkedik a tájba. 

- T.N.: Hogyan lehet megelőzni egy-egy – nem feltétlenül 
szándékos – rongálást vagy más jellegű amortizációt? 

- B.B.A.: Úgy tudunk erre felkészülni, ha átgondoljuk, hogy milyen 
helyzetekbe kerülhetünk. A fenntartó önkormányzat rendkívül 
jó partner ebben. Polgármester úrral, alpolgármester úrral és a 
jegyző asszonnyal közösen tartottunk már egy üzemeltetéssel 
kapcsolatos megbeszélést, aminek eredményeként a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen már megszületett egy úgynevezett 
fenntartói iránymutatás, ami elsősorban a konkrét 
üzemeltetésre tér ki. 

Alapvetés, hogy a ház nem működhet kulcsos rendszerben, 
tehát mindig az intézmény egyik munkatársa nyit és zár a ren-
dezvények előtt és után. Így valamelyikünknek mindig lesz 
rálátása arra, hogy mi történik az épületben, és lehetőség nyílik 
arra, hogy bármilyen probléma esetén közbeavatkozzunk. 
Amennyiben az évek során indokolttá válik, úgy hosszú távon 
portaszolgálatra is szükség lehet, de ez egyelőre nem aktuális. 

A működtetéshez tartozik még, hogy a közösségi ház a 
közösségé, ezért a szervezetek jelentős része térítésmentesen 
vagy jelentős kedvezménnyel használhatja majd az egyes hely-
iségeket, illetőleg eszközöket.  

Optimista vagyok, ugyanis el nem tudom képzelni, hogy ez az 
esztétikus környezet valakit ne ösztönözzön arra, hogy vigyáz-
zon rá. 

- T.N.: A közösségi házban található a helytörténeti gyűjtemény, 
amit Szigeti Antal képviselő munkája nyomán, történelmi távla-
tokban gondolkodva szinte az utolsó pillanatban sikerült 
összeállítani, amikor még volt kiktől elkérni a tárgyakat. Mit gon-
dol ennek jelentőségéről? 

- B.B.A.: A közösségi házban megtalálható értékek közül 
kiemelkedik a helytörténeti gyűjtemény. Az, amit Szigeti Antal 
képviselő úr itt véghezvitt, példaértékű. Szeretném, ha vele 
együtt gondolkodva kitalálnánk, hogy mindezt hogyan tárhat-
nánk időről időre a közösség elé. Jó lenne, ha a helytörténetben 
jártas lakosokkal lehetne alkalmanként, jeles napokkor „érték-
est”-eket is tartani. Kodály Zoltán szavait idézve, a „Kultúrát nem 
lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” 

- T.N.: Ha mondjuk egy vagy két év múlva ismét beszélgetnénk, 
miről számolna be szíve szerint? 

- B.B.A.: Egyértelműen azt tartanám sikernek, ha minél szélesebb 
réteg használná az intézményt – fogalmazzunk úgy, hogy ha 
„rákerülne a családok étlapjára”, és úgy éreznék, ide érdemes 
eljönni, benézni. 

Korábbi intézményvezetői múltamból a legnagyobb elismerés-
nek egy első hallásra igen egyszerű gratulációt tartok, ami akkor 
ott az emlékezetembe égett. Az egyik rendezvény után egy idős, 
helyi ember odajött hozzám, és azt mondta, hogy azért szeret 
hozzánk járni, mert lelke van a közösségi háznak. Ha ezt az 
életérzést itt is sikerülne elérni, akkor elégedett lennék. 

Szilágyi Balázs 
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Megszűnt a Széna téri buszállomás

Menetrendi változás 
 
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján a tanítási időszakban 
hétköznapokon 13:35-kor Budapestről (Széll Kálmán térről) 
induló, Budajenőig közlekedő autóbusz 2019. szeptember 2-tól 
Perbálig, 794-es vonalszámmal közlekedik.

2019. augusztus 10-étől megszűnt a Széna téri Volán autóbusz-
állomás. Ettől a naptól kezdve a Zsámbéki-medence felé 
közlekedő autóbuszok a Széll Kálmán térről, a Dékán utca 
kereszteződésénél kijelölt megállóhelyekről indulnak, változat-
lan időpontokban. A Budapestre érkező autóbuszok végál-
lomása is a Széll Kálmán tér. 

A Telkibe közlekedő buszjáratok többsége (793, 794, 795) a Széll 
Kálmán téren a 2-es kocsiállásról, míg a Pátyon át Telkibe tartó 
789-es az 1-esről indul. 

A Volánbusz Zrt. az új megállóhelyekhez 3 db fedett utasvárót 
telepített, amelyek a társaság tájékoztatása alapján kb. 50-55 fő 

befogadására alkalmasak. Kérdésünkre a Volánbusz közölte, 
hogy az autóbuszokat a Déli pályaudvarnál tárolják, és a járatok 
a Széll Kálmán téri megállóhelyre – forgalomtól függően – 15 
perccel az indulás előtt érkeznek. 

 
Jegyvásárlás 
 
A Széll Kálmán téren csak előre megváltott menetjeggyel vagy 
bérlettel szállhatnak fel az autóbuszokra, amelyeket a BKK 
ügyfélközpontjában minden nap 5:30 és 22:00 között, illetve a 
kocsiállások környezetében elhelyezett automatákból vásárol-
hatnak meg. 



Az Egészségnap célja, hogy felhívjuk a figyelmet egészségünk 
védelmére, az egészséges életmód, a testmozgás fontosságára, a 
betegségek kialakulásának megelőzésére. Az idei rendezvényt 
kétnaposra terveztük, mert a több korosztálynak szóló, sokszínű 
programokat nem tudtuk egyetlen napba sűríteni. 

A sportrendezvények, előadások mellett természetesen a fősze-
rep az állapotfelméréseké, szűrővizsgálatoké, tanácsadásé. 
Orvosok, egészségügyi szakdolgozók, Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány, Kokukk Egyesület segítenek annak tudatosításában, 
hogy meglássuk, mit kell tennünk legféltettebb kincsünkért, az 
egészségünkért és az egészséges környezetért. Kiemelt helyszín 
lesz az új közösségi ház, itt zajlanak az előadások, szűrővizsgála-
tok, és bemutatók, míg a sportrendezvények az iskola 
környezetében kerülnek megrendezésre. 

 

Szeptember 20. péntek 
 
Az első ajánlat a Baba-mama klub szervezésében a pici babák-
nak és anyukáiknak szól. Az Anyatejes Világnap keretén belül 
több előadás és hozzájuk kapcsolódó bemutató lesz. 

1.    Csecsemőkori hasfájás lehetséges okai és praktikus tanácsok 
a megelőzéshez – Vartnal Angelika dietetikus 

2.    Gyógyszerek alkalmazása terhességben és szoptatás idején 
– dr. Borotsek Réka szakgyógyszerész 

3.    Csecsemőkori bőrápolás – Szabó Tünde tudományos 
munkatárs 

4.    Probiotikumok jelentősége a csecsemő bélrendszerének 
fejlődésében és betegségek kezelésében 

Az esti program keretén belül kerül megrendezésre a Szülők 
Akadémiája sorozat előadása, amelynek témája az Életmóddal 
gyógyítás. A krónikus betegségek megelőzése, prevenciója  
könnyebb feladat, mint a már kialakult egészségügyi problémák 
kezelése. Érdemes gyermekkortól kezdve hangsúlyt fektetni az 
egészséges táplálkozásra, és a rendszeres testmozgásra is az 
optimális testsúly megőrzése mellett. Prevenció és gyógyítás az 
életmód megváltoztatásával: megfelelő mozgással, étkezéssel, 
stressz-menedzsmenttel. 
 

Szeptember 21. szombat 
 
A nap a termelői piaccal kezdődik. A Kokukk által szervezett 
vásárlási lehetőség ma már egyre több telki lakost vonz 
kéthetente a Pajtához. Aki még nem ismeri, annak érdemes 
kipróbálnia, biztos, hogy a bőséges és minőségi kínálat máskor 
is idecsábítja. Piacozás, várakozás közben pedig lehet ismerked-
ni, beszélgetni a helyi lakosokkal, illetve ellátogatni a szomszé-
dos közösségi házba, ahol az ÁNTSZ szakemberei szűrésekkel, 
tanácsadással állnak a telki lakosok rendelkezésére. 

Szűrővizsgálatok - általános állapotfelmérés: vérnyomásmérés, 
vércukor, koleszterin, testzsír és testtömeg-index meghatározás, 
és az ehhez kapcsolódó életmód és dietetikai tanácsadás. 

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány a sportnapját délelőtt, az 
iskola előtti szabad területen rendezi. A 2019. évi alapítványi 
sportnap idei rendezvényének kiemelt témája a közlekedésbiz-

tonság, amely mellett hagyományosan a Telkiben és a környék 
településein edzést tartó egyesületek mutatkoznak be. Számos 
sportágbemutatóval, futó- és kerékpárversennyel, tombolával, 
színes programokkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Az alapítvány önkéntes csapata által szervezett rendezvény 
reggel 9 órától kora délutánig tart az iskola és az óvoda 
környékén. A részletes program hamarosan megjelenik az 
alapítvány Facebook oldalán, az óvodai és iskolai levelező-
listákon, plakátokon. 

A délután elsősorban gyerekeknek szóló programmal indul. 
Gőgös Zsuzsanna zoológus bemutatója a madárvilág szép-
ségeire, változatosságára és alkalmazkodóképességére mutat 
rá. A madarak táplálék-állatainak szerepeltetésével (rovarok, 
rágcsálók, stb.) a biológiai rendszer összefüggéseire hívja fel a 
figyelmet. Elmeséli, miért és miről énekelnek madaraink, mekko-
rák, hol élnek és mivel táplálkoznak, mit tegyünk, avagy ne 
tegyünk természeti környezetünk védelme érdekében. 
Állatszereplők: rovarok, sikló, patkány, sün, kanári, fürj, kuvik, uhu, 
Harris héja, galambok. 

A Telki és Budajenő határán működő Patikakert is bemutatkozik 
az Egészségnapon. 100%-ig természetes – ilyen az új generációs 
komplex tápanyag-bomba! 
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A Patikakert úttörő a korszerű, minden vegyi anyagtól mentes, 
tiszta és kiemelkedő hatóanyagú immunerősítő készítésében 
Magyarországon. A kert története azokra a hagyományokra 
vezethető vissza, amikor még nem szintetikus étrend-
kiegészítőkkel vagy vitaminokkal dúsított élelmiszerekkel 
próbálták a szervezet egészséges működéséhez elenged-
hetetlen tápanyagokat pótolni, hanem magában a ter-
mészetben rendelkezésre álló növényeket használták a 
szervezet megerősítésére és gyógyítására. 

Márti édesanyja és saját példáján tapasztalta, hogyan lehet 
hasznosítani a zöldségeket és gyümölcsöket súlyos betegségek 
gyógyítására. Kiválasztotta azokat a speciális növényeket, ame-
lyek a legtöbb hatóanyagot tartalmazzák, és kifogástalan 
hatékonyságú, minőségű és tisztaságú terméket kezdett 
készíteni belőlük, mert csak ez felelt meg az elvárásainak. Így 
hozta létre a Patikakertet, és alkotta meg a Polifenol Active-ot 
először saját magának és családjának, később pedig minden-
kinek, aki olyan, mint ő, vagyis nem hajlandó kockáztatni 
egészsége érdekében. 

A budajenői ültetvényben organikus módon termesztett, 
gyönyörű, finom és érett, különleges fekete bogyósokat 
kíméletesen dolgozzák fel, ugyanis csak így tartalmazzák 
valóban az egészségvédő tápanyagokat. Nem mérgeznek, nem 
gyorsérlelnek, nem szedik le a félig érett bogyókat. Egyetlen cél 
vezérli őket: a színtiszta minőség a maximális eredmények 
elérése érdekében. Az így készült, kiemelkedő fito-nutriens tar-
talmú gyümölcsesszencia télen-nyáron fogyasztható, felnőt-
teknek, gyerekeknek és időseknek egyaránt. Ha szeretnénk vita-
litásunkat megőrizni, emellett felvenni a harcot az öregedéssel, 
akkor a magas antioxidáns tartalmú készítmény napi 
fogyasztása nagyszerű megoldás. 

Zero-waste és egészség: 
Környezetünk védelme, meg-
óvása mindannyiunk közös 
feladata, a jövőnk, gyerekeink, 
unokáink életének záloga. Mit 
tehetünk, mi a felelősséggel 
gondolkodó és cselekvő 
ember feladata? Első lépés-
nek az is megteszi, ha odafi-
gyelünk arra, hogy minél 
kevesebb hulladékot ter-

meljünk, ne használjunk eldobható műanyag zacskókat, 
flakonokat, ha pedig mégis rákényszerülünk, gyűjtsük szelek-
tíven, és használjuk ki a falunkban is működő, háztól való szelek-
tív hulladékszállítás lehetőségét. A Telkiből származó, a Szent 
Imre kórházban dolgozó fiatal orvos, Dr. Kiss Eszter előadásában 
a hulladékmentes életmód és az egészség kapcsolatára hívja fel 
a figyelmet. Ő nemcsak beszél erről a fontos témáról, hanem a 
saját és az általa szervezett csoport tapasztalatait is szeretné 
megosztani a hallgatósággal. 

Tudja, mennyi szemetet termel egy nap? Vagy egy év alatt? És 
azt, hogy ebből mennyi kerül rossz helyre csak azért, mert nem 
szelektálunk és nem komposztálunk? Hallott már a 
xenoösztrogénekről vagy a nátrium-glutamátról? Na és arról, 
hogy Magyarország az elsők között szerepel az Európai Unióban 
a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések 
gyakoriságát tekintve? 

Ha szeretné tudni a válaszokat, megérteni a köztük lévő össze-
függéseket, és azt, hogy mindehhez Önnek mi a köze, ott a helye 
az Egészségnapon. Az előadás a hulladékmentes életmódot 

szeretné egy kicsit reklámozni és szerethetővé tenni. Igyekszik 
továbbá egy kevésbé vizsgált oldalát, mégpedig az egészségre 
gyakorolt hatását – mert hát, mint kiderült, ilyen is van neki – 
jobban körbejárni és közérthetően kicsomagolni. Dr. Kiss Eszter 
a hulladékmentességet tekintve elszánt laikus, az egészséget 
tekintve lelkes szakmabeli. Feszengős előadásra ne, inkább 
beszélgetésre és kérdezz-felelekre lehet készülni, ami alatt és 
után lehetőség lesz egy zerowaste, azaz hulladékmentes ház-
tartás alapkellékeit is kipróbálni. 

A Kokukk önkéntesei segítségével a hulladékcsökkentés 
/mentesség témakörhöz kapcsolódóan ki lehet próbálni, és 
megtanulni, hogy kell helyesen szelektálni a hulladékot, és eljön 
Tünde mindenféle műanyag-helyettesítő megoldásával, ami a 
helyszínen megvásárolható lesz. 

A Facebookon a Kokukk meghirdetett egy játékot, ahol fotók 
formájában lehet nevezni, ki milyen praktikákat használ a hul-
ladékcsökkentésre, -mentességre. A legjobb képeket kiállítják a 
közösségi házban. 

A háziorvosi szolgálat és az iskola is bekapcsolódott abba a pre-
venciós programba, amelynek fő célja a dohányzás visszaszo-
rítása és a dohánytermékekre való rászokás megelőzése. Jó 
lenne, ha az egészséget súlyosan károsító függőségből kisza-
badulva minél többen az egészséges életmódot és a test-
mozgást választanák. Az egészségkárosító hatás mellett a 
cigarettával kapcsolatosan eddig kevesebb szó esett arról, hogy 
az utcákon, közterületeken laza mozdulattal eldobott csikkek a 
környezetet is súlyosan károsítják. A cigarettacsikkekben talál-
ható filterek olyan szennyezőanyagokat bocsátanak a ter-
mészetbe, mint a nikotin, az arzén vagy az ólom. A csikkek, bár 
ártalmatlan apróságoknak látszanak, visszafordíthatatlan 
károkat okozhatnak, különös tekintettel arra, hogy elképesztő 
mennyiségben kerülnek oda. Az Egészségnapon azok, akik még 
küzdenek a dohányzásról való leszokással, ám odafigyelnek a 
környezetükre, és a cigicsikkek normál módon történő elhe-
lyezését vették célba – szemben az eldobálással –, csikktartó 
kapszulákat kapnak ajándékba. A cél, hogy csikkmentes legyen 
Telki. 

A szombat délutáni rendezvények alatt játszóházzal is várjuk a 
gyerekeket. 

A részletes programról plakátokról, szórólapról, a telki.hu inter-
netes oldalról és a telki Facebook csoportból tájékozódhatnak. 
Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Halász Terézia 
Szociális Bizottság elnöke 

 

A rendezvény támogatói: 
 
Telki Önkormányzata 
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 
KOKUKK Egyesület 
Ágnes Gyógyszertár, Telki 
Szent Ferenc Gyógyszertár, Perbál 
Brandup Pharma Kft. 
Bayer Hungaria Kft. – Bepanthen termékcsalád 
Cremax Kft. – Uriage termékcsalád 
Ceumed Kft. – Babé termékcsalád 
TZMO Hungary Kft. – Seni, Bella termékcsalád 
Berlin Chemie Menarini Ag – Anaftin termékcsalád 
Sanofi Aventis Zrt. 
 



Református istentisztelet 
Telkiben 
 
Idén ősztől minden hónap első és harmadik vasárnapján 16 órai 
kezdettel református istentiszteletet tartanak a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtárban. 

Ezeken az alkalmakon felül minden évben karácsony első 
napján, december 25-én is lesz istentisztelet Telkiben. 

 

Meghívó: Út a sikerhez 
 
Telki Község Önkormányzata és a Pipacs Galéria szeretettel 
meghívja Önt és kedves Családját a Festészet Napja alkalmából 
nyíló kiállításra. 

Helyszín: Telki, Pipacs u. 8. 

A megnyitó időpontja: 2019. október 11. (péntek) 18.30 

Kiállító művészek: Gellért Rozália, Illés József, Kovács Árpád, 
Scheer Gizella, Tari Gabriella, Varga Asztalos Eszter 

A kiállítást megnyitja: Deltai Károly polgármester 

Műsor: Pipacsvirág Általános Iskola - Kiss Zenede növendékei 

A kiállítás 2019. október 17-ig látogatható, naponta 10-től 18 
óráig 

Támogatónk: Telki Önkormányzat 
 

Október 11-én ismét kiállítás nyí-
lik a Pipacs Galériában, amelynek 
külön érdekessége, hogy Telki-
ben élő, főként kezdő művészek 
alkotásait mutatjuk be. 

Hosszú évek óta nagy sikerrel 
működik a galéria. Vannak vissza-
térő látogatóink, akikre olyan 

hatással van a légkör, és annyira lenyűgözik őket a művészek 
alkotásai, hogy szeretnék kipróbálni saját tehetségüket. Mi 
ennek nagyon örülünk, büszkék vagyunk rájuk és figyelemmel 
kísérjük fejlődésüket. Éppen ezen felbuzdulva gondoltuk, hogy 
kezdő művészeknek is teret adunk a bemutatkozáshoz. 

Emlékszem, amikor Bujáki László grafikusművész jó húsz évvel 
ezelőtt megrendezte az első kiállításomat a Rákóczi utcában 
lévő galériájában. A boldogságom az egekbe szárnyalt, aztán 
már csak a kitartás és a szorgalom kellett hozzá, hogy ismét elin-
duljak a régen vágyott életcélom felé. Úgy érzem, jó úton hala-
dok, és ezt a segítséget próbálom megadni a leendő 

művészeknek, sok sikert kívánva nekik az elkövetkezendő kiál-
lításaikhoz. 

Márton Ildikó 

 

„Táska-áldás” a Telki 
Templomban 
 
Kedves Ovisok, Iskolások, Gimnazisták, Egyetemisták! Kedves 
Szülők és Pedagógusok! Szeretettel hívunk mindenkit 2019. 
szeptember 8-án, vasárnap 9.15-kor tanévkezdő ünnepi szent-
misére, és a hagyományos „Táska-áldásra”, valamint az azt követő 
vendégségre! 

Kérjük közösen a Jóisten segítségét az előttünk álló felada-
tokhoz! Induljunk együtt az idei kihívások és kalandok felé, 
egymást is biztatva és erősítve! 

Ne felejtsétek otthon az iskolatáskát, ovis motyót, laptoptáskát! 

Gábor atya és a Telki Katolikus Közösség 

 

 

Hangverseny a templomban 
 

A minden év szeptemberében megren-
dezett Ars Sacra fesztivál keretében idén a 
telki Szent István király templom is 
vendégül lát egy hangversenyt a Nyitott 
Templomok Napján, 2019. szeptember 14-
én, szombat délután 5 órakor. 

A Telki Nőikar mellett Dr. Holndonner-Kirst Enikő szoprán 
szólista előadását hallhatjuk a koncerten. A belépés ingyenes, 
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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A szeptember egy új 
tanév kezdetét jelenti az 
iskolások és családjaik 
számára. Idén 52 új diák 
kezdi meg tanulmányait 
a két első osztályunk-
ban. Szeretettel köszönt-
jük őket, és sikeres, ered-
ményekben gazdag 
2019/2020-as tanévet 
kívánunk nekik! 

A két nyolcadikos osztá-
lyunknak is izgalmas lesz 
az első félév, hiszen 
szüleikkel komoly dön-
tést hoznak majd, hogy 
ki melyik középisko-
lában folytassa tanul-
mányait, milyen szakma, 

hivatás felé induljon. Kívánom, hogy ez a felelősségteljes 
választás hozza meg a gyümölcsét a későbbi, felnőtt életükben! 

Remélem, hogy élményekben gazdag nyár áll minden egyes 
diákunk és kollégám mögött, és kipihenve, új lendülettel 
láthatunk hozzá az előttünk álló feladatoknak! 

 

Modern továbbképzések az új szemlélet-
nek és kihívásoknak megfelelően 
 
Az iskola jelen van minden család életében, meghatározza a 
mindennapokat; a tanulás, a dolgozatok, a jegyek, a különórák, a 
sikerek és a kudarcok körforgásában éljük a hétköznapokat. 
Természetesen minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke 
örömmel járjon iskolába, a lehető legtöbb olyan tudást sajátítsa 
el, amelyet a későbbiekben kamatoztatni tud. 

Pedagógusaink igyekeznek mindent megtenni ennek 
érdekében. Az elmúlt két évben rengeteg szakmai, módszertani, 
modern technikai továbbképzésen vettek részt az új szemlélet-
nek és kihívásoknak megfelelően. A teljesség igénye nélkül: 
Differenciálás és együttműködés a tanórán; Modern technikai 
eszközök használata; Az élménypedagógia alapjai; valamint szá-
mos szakmai börze, bemutató óra, tehetségnap, interaktív 
műhelymunka, workshop szerepel a listán. Az iskola profiljainak 
megfelelően az alsós tanítóink közül többen a Sakk Palota tan-
folyamot végezték el, a teljes angol munkaközösség pedig a 
Baker Street angol módszertani képzéseit, pl.: „A tanulási motivá-
ció erősítése idegennyelv órákon” címűt. 

Itt szeretném megköszönni az Óvoda-Iskola Telkiben Alapít-
ványnak a továbbképzések egy részéhez nyújtott segítséget, 
továbbá köszönetet mondok azoknak a kedves szülőknek 
(szerencsére nagyon sokan vannak), akik támogatják és értékelik 
erőfeszítéseinket! 

 

Sikerekben gazdag évek 
 
Az elmúlt két évben a nehézségek ellenére komoly sikereket 
tudhat maga mögött az iskolaközösség. Megújult a honlapunk, 
ami immáron külső szemmel nézve is informatív, naprakész, 
igényes. Gyerekeink műsoraikkal nagy sikert arattak a Telki 
Fesztiválon és a március 15-i ünnepéllyel a faluközösség és a 
Hold Otthon lakóinak megemlékezésén. 

Az Országos Sakk Diákolimpia döntőjében 1. és 7. helyezést, az 
ötfordulós Pest Megyei Gyermek Sakkversenyen 1. helyezést 
értek el diákjaink. A Pest Megyei Sakk Diákolimpián 16 tanulónk 
indult, és egyéniben, továbbá csapatban is első, második és har-
madik helyezéseket értek el. 

A Bolyai verseny is szép eredményeket hozott: a matematika 
csapatversenyen 3. és 6., a természettudományi versenyen 
pedig 4., 7. és 8. helyen végeztek gyerekeink. A Zrínyi Ilona 
matematikaversenyen csapatban 1. helyezést, a Zsámbéki-
medence Kis Matematikusa versenyen egyéniben 2. helyezést 
sikerült elérni. 

A 2018/2019-es tanévben első alkalommal – hagyomány-
teremtő céllal – került megrendezésre a Tárnoki II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola szervezésében az Érdi Tankerületi 
Központ által támogatott Pataki Ferenc Fejszámolási Verseny. A 
nemrég elhunyt fejszámoló művésznek emléket állító meg-
mérettetés célja a 3-8. osztályos tanulók számolási készségének 
fejlesztése. A verseny döntőjére iskolánként és évfolyamonként 
egy-egy tanulót lehetett nevezni, az iskolai előválogató ered-
ményének függvényében. A döntőben a Pipacsvirág tanulói 
nagyon szép sikereket értek el: az évfolyamonkénti versenyben 
három 1., egy 2. és egy 3. helyezést szereztek. Az Érdi 
Tankerületben elterjedt, hogy „a telki gyerekek tudnak a legjob-
ban számolni”. 

Sikereket hozott a Nemzetközi Kenguru és a Medve Szabadtéri 
Matematikaverseny is. A két tanítási nyelvű iskolák számára 
szervezett játékos angolversenyen 13 iskola 33 csapata közül a 
6., 8. és 9. helyet hozták el alsós diákjaink. A területi vers- és 
prózamondó versenyen, Pátyon vers kategóriában 1. helyünk 
született. Az Aradi Jenő Megyei Rajzversenyen két kategóriában 
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Szép eredményekkel büszkélkedhet 
az iskola 



is 2. helyezést értünk el. A Tankerületi Énekversenyen arany és 
ezüst minősítést, a Kiss Zenede Művészeti Fesztiválon nívódíjat 
kaptak tanulóink. 

És még nem is említettem a számos szép sportsikert! Néhányat 
kiemelve: Iskolák Közötti Régiós Asztalitenisz bajnokság 1., 2. és 
3. hely; Foci Diákolimpia 3. hely; Tornász Diákolimpia megyei 6. 
hely; Atlétika Diákolimpia 1., 3. és 6. hely; Országos Kosárlabda 
Bajnokság Budapest 2. régió 1. hely; a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás által szervezett asztaliteniszversenyen 
az alsósok és a felsősök is elsők lettek. Karate, squash, tenisz, 
táncművészeti és lovastorna versenyeken is eredményesen 
szerepeltek tanulóink. 

A sakk, a matematika és az angol kiváló eredményeinek 
különösen örülünk, hiszen ezek iskolánk profiljaihoz tartoznak. 

(Az elmúlt két év részletes versenyeredményeiről az iskola hon-
lapján tájékozódhatnak.) 

 

A cél az élményeken alapuló oktatás 
 
A gyerekek nem csak a versenyek terén, hanem a mindennapi 
tanulásban is komoly erőfeszítéseket tesznek. Az iskolai tanul-
mányi átlag: 4,49. Büszkék vagyunk azokra a diákjainkra – sokan 
vannak –, akik jó nevű középiskolákba kerültek. A megméret-
tetés nehezebb volt, a ponthatárok pedig magasabbak. 

Néhány tanuló nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumban foly-
tatja tanulmányait. Sok sikert kívánunk nekik, és reméljük, hogy 
azok az alapok, amelyeket a Pipacsvirágban kaptak, segítik őket 

a középiskolákban. Felelősségteljes döntés ez a családok 
részéről, a gyerekek nem egyformán érnek, a tanulási folyamat-
ban is különböző a haladásuk, és a kitűnő vagy jeles 
bizonyítványokon kívül lelkileg is készen kell állniuk a feladatra 
a 10 vagy 12 éveseknek. Erre nem minden gyerek képes, ami 
nem baj, és egyáltalán nem jelent semmiféle hátrányt. 

A matematika, a magyar nyelv és irodalom tantárgyak, továbbá 
a szövegértés is részét képezik a felvételi vizsgáknak. Nyol-
cadikos tanulóink beiskolázását pedagógusaink maximálisan 
igyekeznek segíteni a felvételi sorok gyakoroltatásával, felvételi 
előkészítő foglalkozásokkal, a tudáspróbákkal, csoportbontá-
sokkal, korábban turbóhét/napok szervezésével. Az elmúlt 
évben pedig megkértük az Oktatási Hivatal hivatalos 
próbafelvételijét is továbbtanuló diákjaink számára. 

Folyamatosan gondolkozunk azon, hogy milyen tanulási tech-
nikák alkalmazása segíthet a sikerek elérésében, a biztos tudás 
megszerzésében. Reméljük, hogy a minden tanteremben jelen 
lévő IKT-eszközök, a rengeteg tanórán kívüli színes program, és 
azon törekvésünk, hogy élményeken alapuló oktatást valósít-
sunk meg, mind előbbre viszik az iskolaközösséget a fejlődés-
ben, a kitűzött célok és eredmények elérésében! 

Továbbra is valljuk, hogy a gyerekek érdekei az elsők, és minden 
pedagógus munkája érték. Kívánok minden kedves tanulónk-
nak sikeres, vidám és eredményekben gazdag 2019/2020-as 
tanévet! 

Farkas Judit 
igazgató
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A Telki Sportegyesület Sport Tánc szakosztálya 2005-ben kezdte 
meg működését, egy időben a TSE megalakulásával. Edzéseink 
kis létszámban, az általános iskola aulájában, az akkori óvodás és 
kisiskolás tanítványainkkal kezdődtek. 2019-re már nem csak 
Telkiből, de a környező településekről is érkeznek hozzánk tán-
coslábú fiúk és lányok egyaránt. Edzéseinket minden héten két-
szer, hétfőn és pénteken tartjuk a Pipacsvirág Általános Iskola 
sportcsarnokának egyik felében, két-két órában. 

Ebben a két órában átfogó, zenés-táncos edzésünk zajlik, amely 
során legfőbb célunk a gyerekekkel megismertetni és meg-
szerettetni a mozgást. Alapvetően igyekszünk tanítványaink 
mozgáskultúráját és ritmusérzékét fejleszteni játékosan, és 
közben mégis egy szabálytánc kereteit követve. Jelenleg közel 
50 kisiskolás és óvodáskorú gyermekkel dolgozik együtt két  
szakedzőnk. 

A sport tánc alapvetően az akrobatikus rock and roll mozgásele-
mein alapuló, ritmikus tánc, amelynek lényege a zenére történő 
ritmusos mozgás. Kevéssé művészies, mint inkább sportos tánc-
típus, amely mozgásanyagában a rocky-t idézi – kevesebb akro-
batikus mozdulattal. Az edzéseken fontos szerepet kap a 
mozgásos, keringésfokozó bemelegítés, ami általában játékosan 
történik, hiszen a legkisebbek testi terhelése igen korlátozott. 
Hozzájuk mérten igyekszünk az óvodásoknak tartott edzé-
seinken ténylegesen a játékosságra és a mozgáselemek alap-
szintű megismertetésére helyezni a hangsúlyt. Ezért alapvetően 
a 4-5 éves korosztály számára az első egy év az ismerkedés 
időszakát, és a folyamatos, kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődést 
jelenti. Az alapozó időszakot egy nagyobb mozgásigényű 
követi, amelyben már előtérbe kerül a mozgások kidolgozottsá-
ga, pontossága, a sport táncnak, mint versenytáncnak a megis-
merése. Nagycsoportosaink és elsőseink edzésein még egy 
fokkal nagyobb szerepet kap a szabálykövetés és a fegyelmezett 
munka, emellett azonban a régről ismert játékainkat is folya-
matosan játsszuk – immáron sokkal inkább motivációs célzattal. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tanulóink jó 
kapcsolatot alakítottak ki egymással és edzőikkel, így a legfelső 
korcsoportunkba alapvetően olyan tanítványok járnak, akik 
kezdőéveiket is velünk töltötték. Természetesen vannak 
évközben csatlakozók is, akik frissen ismerkednek meg a 
sportággal. Őket nagy szeretettel várjuk és fogadjuk, igyekezvén 
minden szükséges segítséget megadni nekik. 

A felsős korcsoportunkban már iskolás tanulók táncolnak, és 
vesznek részt a sokszor erősítő, igencsak mozgásos edzé-
seinken. Ezen edzések legfőbb célja az egészséges kondíció 
kialakítása mellett az egészséges versenyszellem megalapozása, 
de legfőképpen a tánc szeretetének és az összetartozás 
élményének felismertetése. Az egyórás edzések itt bizony igen 
intenzívvé válnak, a játékot önmagáért játsszuk egy elkülönített 
blokkban, a keringésfokozás és a bemelegítés azonban már 
egészen más jelleggel történik. Tánccal melegítünk a táncra, és 
az idő nagy részét maga a koreográfia tanítása, tanulása és 
tisztítása teszi ki. A kisebb korcsoporttal ellentétben a nagyob-
bak már egy fokkal gyorsabb zenére táncolják hosszabb tán-
cukat. 

Alapvetően a helyi és környékbeli eseményeken való szereplé-
seinkre készülünk. Évről évre törzsfellépői vagyunk a Telki 
Fesztiválnak és kisebb-nagyobb eseményeknek. Idén már kará-
csonyi minifellépéssel is szeretnénk majd kedveskedni 
tanítványaink szüleinek. 

Versenyen legutóbb pár éve jártunk, alapvetően saját magunk 
fejlődésére táncolunk és sportolunk hobbiszinten. Persze alakul-
hat úgy, hogy jelenlegi és leendő tanítványainkkal együtt elég 
ambiciózusok leszünk ahhoz, hogy eljussunk egy országos 
bajnokságra, de erre vonatkozóan egyelőre nincsenek konkrét 
terveink. 

Sok szeretettel várjuk tehát azokat a 4 évesnél idősebb óvodá-
sokat és iskolásokat, akik érdeklődnek a rock and roll, mint 
versenytánc iránt, szeretik a ritmusos, jó zenét, szeretnek rá mo-
zogni, és egy dinamikusan fejlődő, jó hangulatú táncközösségbe 
vágynak. Érdemes iskolai tanévkezdésnél csatlakozni hozzánk, 
hogy a táncokat már közösen tudjuk tanulni, és hogy a folyamat 
fokozatossá válhasson, de természetesen szívesen látjuk az 
évközben csatlakozókat is. Várunk szeretettel érdeklődő fiúkat 
és lányokat egyaránt. Edzéseinket az iskola sportcsarnokában 
tartjuk hétfőn és péntekenként délután 4-től 5 óráig az óvodás 
és kisiskolás korcsoportunknak, 5-től 6-ig pedig nagyobb iskolá-
sainknak. Az edzéseket Péterfy Judit szakedző (06-30-950-6966) 
és Mészáros Emese – volt táncosunk – tartják. 
 
Szeptemberben találkozunk! 

Telki SE Sport Tánc szakosztály 

A Hónap szakosztálya: Sport Tánc



A másodjára megrendezésre kerülő Budakörnyéki Sörfesztivál 
idén is színvonalas programokkal és természetesen sokféle sör-
rel várja kedves – és szomjas – vendégeit. 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás idén is elhozza 
Budakeszire a legfinomabb gasztrokulturális különlegességeket 
és söröket, amelyek mellé színes kulturális programok társulnak 
a kikapcsolódás és szórakozás jegyében. A tánc szerelmeseinek 
olyan formációk zenélnek majd, mint a Kyrusaurus Rock Band, a 
Dynamite Dudes vagy a The Old Show. A hagyományosabb dal-
lamok kedvelőit Kovács Krisztina énekes és a Szomori Fiúk 
zenekar fogja szórakoztatni. Este pedig az Anna and the Barbies 
és az Intim Torna Illegál zenekarok fokozzák majd a hangulatot. 

Olyan kisüzemi és kézműves sörfőzdék vonultatják fel legjobb 
söreiket, mint a First Craft Beer, az Etyeki Sörmanufaktúra, a Pécsi 
Sörfőzde, a Biatorbágyi Serház, a Kapucinus Sörfőzde és a 
Legenda Sörfőzde. De jelen lesznek olyan ismert márkák is, mint 
a Zubr, a Wernesgrüner, az Erdinger, a Guiness és a Kriek. 

Próbálja ki! Ne csak kortyoljon, játsszon, passzoljon is - nevezzen 
be a sörpingpong bajnokságra! A sörpingpong, vagyis a beer-
pong egy Amerikából indult, közkedvelt játék, amely 
Magyarországon is egyre népszerűbb. Kiváló kikapcsolódás 
minden korosztály számára, egyszerre szórakozás és sport. 

Idén a budakörnyéki önkéntes tűzoltóegyesületek is csatlakoz-
tak a fesztiválhoz, megközelítőleg 40 tűzoltóautóval vonulnak 
fel a város főutcáján. 

A fesztivál a gyermekeknek is feledhetetlen kikapcsolódást biz-
tosít, a hagyományos vidámparki játékok mellett Hangolóra 
zenefoglalkozás, görbicikli, Tintaló cirkusz és a Budakeszi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából az Oltómanók Birodalma 
várja őket. 

További részletek a http://budakornyekisorfesztival.com/ 
oldalon olvashatók. 
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Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok! 
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és szeretné, 

hogy valóban kiemelt szakértelemmel  
foglalkozzanak vele, kérem hívjon!  

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

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

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

Sebők Péter és Sebők- Réti 
Adrienn első gyermeke: Petra 

Asztalos Ádám és Asztalosné 
Lebó Vivien első gyermeke: 
Blanka 
 

Gratulálunk!

II. Budakörnyéki Sörfesztivál 
– Budakeszi, Fő téri park, szeptember 13-14., a német-magyar partnerség jegyében 
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