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Környezetünkkel kapcsolatos 
felelősségünknek és cselek-
vési lehetőségeinknek több 
szintje van. Az egyéni cse-
lekvési és felelősségi szinttől 
a globális szintig különféle 
teendők és lehetőségek 
adódnak. Ezek egymással fel 
nem cserélhetők, és kiegé-
szítik egymást, összeadódnak. 

Egyéni szint például az, hogy 
egyénenként, személyesen 
mennyit fogyasztunk, meny-
nyit szennyezünk, és mennyit 
teszünk azért, hogy javítsunk 
közvetlen környezetünkön, 
például szelektív hulladék-

gyűjtéssel, a hulladék csökkentésével, a talaj, a víz, a levegő vegy-
szer- és szennyezésmentesen tartásával. Globális szint a multi-
nacionális nagyvállalatok, országok, nemzetközi szervezetek 
világa, ahol jogi, kereskedelmi és politikai egyezményekkel, 
önszabályozással és önkorlátozással lehet tenni a legnagyobb 
rendszerek működésének javításáért. 

A környezeti témáknak természetesen van települési szintje is. 
Telki az elmúlt évtizedben több összekapcsolódó lépéssel sokat 
tett azért, hogy az egyik legélhetőbb Pest megyei, agglomerá-
ciós településsé váljon, és még többet fogunk tenni azért, hogy 
ez így is maradjon. 

Egy köztes felelősségi szint a regionális kihívásoké. A kisebb 
térségek, településközösségek kollektív, egymással összefüggő, 
de még nem országos léptékű problémáit csak településközi 
összefogásban lehet jól kezelni. A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás Környezetvédelmi, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága – amelynek elnöke vagyok – ezért kezdeményezett 
rendszeres tematikus találkozókat Telkiben, ahol a szilárd és 
folyékony hulladék kezelésének kérdéseivel, energetikai, víz-, 
levegő- és talajvédelmi ügyekkel, állat- és növényvédelemmel, 
táji értékek védelmével, és más aktuális, zöld kérdésekkel kap-
csolatban dolgozhatunk ki közös programokat, megoszthatjuk 
egymással jó gyakorlatainkat. 

Az első ilyen találkozón a szilárd hulladékok kezelésével, és a 
légszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatainkat cseréltük ki, és 
Fóris Ferencnek, Telki zöld-ügyek referensének szervezésében 
egy jövőbe mutató, komplex, regionális energetikai és 
környezeti programot, egy úgynevezett körkörös önfenntartó 
térségi koncepciót osztott meg a jelenlévő közel egytucatnyi 
településvezetővel a program teoretikusa, Fecske Károly város-
energetikus szakember. A települési együttműködésen alapuló, 
körkörös gazdasági modell a helyi villamosenergia-termelést és 
-tárolást, a hulladékok szelektálását és hasznosítását, valamint a 
termelt energia helyi felhasználási lehetőségeit járta körül. 

Telki a jövőben több hasonló eseménynek ad majd otthont szá-
mos témában, például a regionális szennyvíztisztítás, a légszeny-
nyezettség és az özönnövények kérdésében. Természetesen 
ezzel párhuzamosan zajlik a helyi zöldprogram kidolgozása és 
megvalósítása. Az 1000 fa program nem kizárólag faültetésről 
szól, hanem számos egyéb környezeti téma és aktivitás össze-
foglaló megnevezése, amely szinergiában és/vagy partnerség-
ben működik a különféle civil kezdeményezésekkel, illetve a 
Pilisi Parkerdő programjaival. 

Bízom benne, hogy a helyi kezdeményezések mellett a 
regionális és országos léptékű programok is megerősödnek, és 
együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy Telki és környéke a 
jövőben is az egyik legélhetőbb szeglete legyen hazánknak. 

Deltai Károly 
polgármester 
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Intézményvezetői pályázat 
 
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 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat alapján Berényi 
Ildikót bízta meg a feladat ellátásával. 
 

Védőnői pályázat 
 
A testület a védőnői álláshelyre kiírt pályázatot érvénytelennek 
nyilvánította, és rövid határidővel új álláspályázat kiírásáról dön-
tött. 
 

Fellebbezés elbírálása 
 
A képviselő-testület visszautasította a közösségellenes maga-
tartás miatt indított eljárásban hozott határozat ellen Á/1-
1/2020. számon benyújtott fellebbezési kérelmet, és helyben-
hagyta a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
jegyzőjének Á/897-7/2019. számú határozatát. 
 

2020-as költségvetés 
 
A testület elfogadta Telki Község Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetését. 
 

Fogorvosi szerződés felülvizsgálata 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező fogorvosi praxis működtetésére 
vonatkozóan 2019. március 18-án aláírt szerződést módosítja, és 
a havi üzemeltetési díjat visszamenőleges hatállyal 75.000 
Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg. 
 

Keretszerződés megkötése 
 
A testület döntött arról, hogy 5 éves időtartamra pályázatírói 
keretszerződést köt a Goodwill Consulting Kft-vel. 
 

Területvásárlási kérelem 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az 543/1-es helyrajzi-
számú, 571 négyzetméter nagyságú, jelenleg közterület (út) 
megjelölésű ingatlant a 24/2011. (11.01.) Ö. rendelet 13.§ (1) 
bekezdése alapján – figyelemmel a Helyi Építési Szabályzat 
előírásaira – átminősíti forgalomképes beépítetlen ingatlanra. 

A testület az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően az 
ingatlan értékesítését támogatva, annak eladási árát 12.500 
Ft/négyzetméter összegben határozta meg. 
 

Óvoda nyári zárva tartása 
 
A testület a következők szerint határozta meg a Telki Óvoda 
nyári zárvatartási rendjét: 

Harangvirág utcai épület - 2020. június 22-től augusztus 3-ig, 
Tengelice utcai épület - 2020. augusztus 3-tól augusztus 25-ig. 
 

Önkormányzati pénzügyi ellenőrzés 
lezárása 
 
A képviselő-testület tudomásul vette az Állami Számvevőszék 
által végzett pénzügyi monitoring vizsgálati anyagában foglal-
takat. 
 

Óvodai beiratkozás 
 
A képviselő-testület a Telki Óvoda 2020/2021-es nevelési évre 
történő beiratkozási helyét és idejét az alábbiak szerint határoz-
ta meg: 
Helye: Telki, Harangvirág utca 3. 
Ideje: 2020. május 6., 7. és 8., 8:00-17:00 
 

Kézbesítés kérdése 
 
A testület úgy határozott, hogy változtat az önkormányzati kiad-
vány (Telki Napló) kézbesítésének módján. 
A részletekről külön cikkünkben lehet tájékozódni. 
 

Rendezvény támogatása 
 
A képviselő-testület 700.000 Ft összegű támogatás átadásáról 
döntött a Telki Kultúra Alapítvány részére a Faludisznaja ren-
dezvény lebonyolítására. 
 

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.

Református istentisztelet 
Telkiben 
 
Minden hónap első és harmadik vasárnapján 16 órai 
kezdettel református istentiszteletet tartanak a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtárban (Telki, Petőfi utca 2-4.). 

A következő időpontok: 2020. március 1., 15., április 5., 19., 
május 3.,17. 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg 

vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Jézus) 
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Már bankkártyával is lehet rendezni az 
adókat és a térítési díjakat 
 

Telki Község Önkormányzata 2020. március 1-től lehetőséget 
biztosít az ügyfelei részére, hogy a helyi adók (építményadó, 
telekadó, gépjárműadó, késedelmi pótlék), illetve az óvodai és 
iskolai étkezési térítési díjak befizetését az érintettek az eddigi 
csekkes és átutalásos rendszer mellett bankkártyával is megte-
hessék. 

Bankkártyás fizetési opcióként az önkormányzat az OTP 
SimplePay egyszerű és biztonságos szolgáltatását biztosítja. A 
befizetéshez bankkártya szükséges, így az a bankkártya terhére 
történik. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szol-
gáltatásainál kínált eljárással. 

Az internetes fizetés közben a SimplePay opciót választva, majd 
a bankkártya adatokat megadva lehet eljutni az adó vagy 
térítési díj rendezéséhez. 

A felhasználó kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a 
SimplePay folyamatosan figyeli a tranzakciókat, így garantálva 
az online fizetési folyamat biztonságát. 

A SimplePay rendszer természetesen okostelefonra is letölthető, 
a Simple mobil alkalmazásként is igénybe vehető. 

A bankkártyás fizetés lehetőségét az ügyfelek az önkormányzat 
honlapján, a www.telki.hu internetes oldalon elhelyezett „Online 
adó és díjbefizetés” felületen érhetik el, ahol az adott adónem 
vagy térítési díj opció kiválasztását, majd a szükséges adatokat 
megadva tudnak továbblépni az OTP SimplePay fizetési 
felületéhez. 

Fontos információ, hogy az ügyfél csak akkor tud továbblépni a 
befizetési felületre, ha az adott befizetéshez szükséges összes 
azonosító adat – adó esetén egy négyszámjegyű mutatószám 
(megtalálható a megküldött adóbefizetési értesítőn: M….), 
illetve étkezési térítési díj esetén a számlán szereplő sorszám 
(megtalálható a befizetésről készült befizetési értesítőn: 
TK/2020//….) – pontosan kitöltésre került. Az adatok hiánya, 
illetve azok pontatlansága esetén a program nem engedi 
tovább az ügyfelet a befizetési felületre. 

A rendszer biztonságát az OTP Bank szavatolja. Az elektronikus 
fizetés az OTP Bank Zrt. biztonságos internetes fizetőfelületén 
történik. A befizetéshez, az ügyfél kártyaadatainak 
megadásához a felület átirányítja az ügyfeleket az OTP Bank 
internetes fizető oldalára, amit a bank működtet szigorú bizton-
sági előírások szerint. 

Az önkormányzat semmilyen körülmények között sem fér hozzá 
az ügyfeleknek a banki fizetőfelületen megadott, a kártyához 
kapcsolódó bankszámla adataihoz. 

Reméljük, minél többen igénybe veszik majd az új befizetési 
lehetőséget! 

Telki Község Önkormányzata 

 

Új fizetési mód az önkormányzatnál 

Telki Község Önkormányzata 2020. február 6-án este a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtárban lakossági fórumot tartott a 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítási tervezete kapcsán. 

A fórum Pintér Ferenc településtervező prezentációjával 
kezdődött, majd a jelenlévő lakosok észrevételeket tehettek a 
HÉSZ-változásokkal kapcsolatban. 

Az előadás részletesen ismertette a Telki Újfaluban, a Budajenői 
út mellett található, társasházak építésére is alkalmas övezet 
előírásaira vonatkozó módosítási javaslatokat. A fórumon a 

legtöbb hozzászólás, kérdés is e téma kapcsán érkezett. A jelen-
lévők megismerhették a terveket, és megtudhatták azt is, hogy 
az érintett terület tulajdonosa a Budajenői úthoz kapcsolódóan 
saját beruházásban megvalósítja majd az útcsatlakozást. 

A fórumon a településtervező ismertette a lakossági kérések 
alapján történt egyéb kisebb HÉSZ-módosítási javaslatokat is, 
amikről a résztvevők szintén elmondhatták véleményüket. 

szb 

Lakossági fórum
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Házhoz történő kézbesítés helyett májustól gyűjtőládákból 
lehet majd hozzájutni az önkormányzat havilapjához 

Az elmúlt években jelentős problémát jelentett a Telki 
Önkormányzat számára a Telki Napló című önkormányzati havi-
lap kézbesítésének megoldása, legfőképpen a feladathoz szük-
séges emberi erőforrás hiánya miatt. Az utóbbi időszakban 
olyan jelzések érkeztek a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy több 
háztartásba nem jutott el a kiadvány, mások pedig azt tudatták, 
hogy elegendő lenne számunkra a Telki Portálon megjelenő 
online változat is, és nem igénylik a papír alapút. 

A képviselő-testület február 3-i ülésén a helyzet értékelése 
alapján úgy döntött, hogy az önkormányzati havilap terjesztését 
a háztartások postaládáiba történő kézbesítés helyett 2020 
májusától a település több helyszínén kialakított átvételi pon-
tokon történő elhelyezéssel oldja meg. 

A módosítás életbe lépését követően Telki legforgalmasabb 
pontjain, elsősorban közintézményekben elhelyezett gyűjtő-
tárolókból tudnak majd az arra igényt tartó lakók az újságokhoz 
hozzájutni. 

A tárolókat már korábban, április elején kihelyezik az érintett 
helyszínekre, hogy a tényleges átállásig a kézbesítéssel el nem 
jutott lapszámokat a háztartások ezekből pótolni tudják. 

 

Az újság terjesztését szolgáló gyűjtőtárolók a tervek szerint a 
következő helyeken lesznek felállítva: 

Telki Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Petőfi 
utca 1.) 

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár (Petőfi utca 2-4.) 
Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

(Muskátli utca 2.) 
Telki Zöldmanó Óvoda (Harangvirág utca 3. és Tengelice utca) 
Telki Egészségház (Tücsök utca 2.) 
Globall Hotel (Szajkó utca 39.)  

Ezeken a helyszíneken felül az idén elkészülő Sportcsarnokban 
is lesz átvételi pont, valamint újabb helyszínekkel is bővül majd 
a lista.

Fontos változás a Telki Napló  
terjesztésében 

Civil szervezetek 2020. évi 
támogatása 
 
Telki Község Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil 
szervezetek 2020. évi pénzügyi támogatására. 

A támogatás a civil szervezetek működési kiadásainak finan-
szírozásához, az általuk szervezett rendezvények, programok 
megvalósításához, a szervezet tagjainak részvételével megren-
dezendő versenyek nevezési díjainak biztosításához, a civil 
szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásával, 
működtetésével kapcsolatos programjainak úti- és szálláskölt-
ségéhez használható fel. 

A pályázati anyag összeállításához kérjük, figyelmesen tekintsék 
át a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 
rendjéről szóló, 9/2017. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet-
ben foglaltakat! A pályázati adatlap letölthető az önkormányzat 
honlapjáról. 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani írás-
ban, egy példányban, papír alapon a rendelet 1. számú mellék-
letében foglalt pályázati dokumentáció szerint, a szükséges mel-
lékletekkel együtt. A borítékra írják rá: „Pályázat helyi civil 
szervezetek támogatására”! 

A benyújtási határidő: 2020. március 20. 

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület bírálja el. 

Deltai Károly 
polgármester 

Kihelyezett BÖT  
szakbizottsági ülés Telkiben 
 

2020. február 13-án a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár nagytermében ülésezett a Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás (BÖT) Kulturális, Idegenforgalmi és Környezet-
védelmi Bizottsága. A fő témát a térségi hulladékkezelés, a le-
vegőszennyezés kérdése, és egy esetleges (zöld) energetikai 
közösség létrehozása jelentették. Utóbbi kapcsán egy érdekes 
előadást is meghallgathattak a jelenlévő településvezetők. 

A polgármesterek kiemelten foglalkoztak a zöldhulladék keze-
lésének kérdéskörével, valamint a helytelen anyagokkal történő 
lakossági fűtés miatti levegőszennyezéssel, közös fellépést (tör-
vénymódosítás, szemléletformálás) sürgetve ennek visszaszo-
rítására. A településvezetők megosztották egymással a közsé-
gükben, illetve városukban tapasztalható problémákat, jó és 
rossz gyakorlatokat. 

Szilágyi Balázs
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Tisztelt Telki Lakosok! 
 
2020. június 13-án, szombaton 8 és 13 óra között a Telki 
Polgármesteri Hivatal parkolójában lehetőség lesz elektro-
nikai 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 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. az előző évek 
gyakorlatának megfelelően a 2020-as évben is 
folytatja a szelektív hulladékgyűjtést (a hul-
ladéknaptár előző számunkban jelent meg). 

Önnek csak annyit kell tennie minden hulladék 
esetében, hogy az elszállítás napján reggel 6 

óráig a műanyag és fém hulladékot bármilyen áttetsző zsákba 
kilapítva, a papír hulladékot kötegelve vagy áttetsző zsákban 
kihelyezi: 

-     műanyag (pl. PET-palack, Tetra-Pak italoskarton, öblített 
tejfölös, joghurtos doboz) 

-     fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves 
doboz) 

-     papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta) 

A szelektív gyűjtés alkalmával a műanyag és fém hulladékokat 
együttesen gyűjtik! 

A Zöld Bicske kéri, hogy a zsákok alaposan legyenek bekötve. A 
társaság gyűjtőautói műholdas követőrendszerrel vannak ellát-
va, így vitás kérdésekben ellenőrizhető minden bejárt terület. Az 
idegen anyagot tartalmazó zsákokat a cég munkatársai nem 
jogosultak átvenni. 

A szelektív hulladék a gyűjtés napján kívül beszállítható a 
Pilisvörösváron működő hulladékudvarba. Cím: Pilisvörösvár, 
Fácán utca, 4525/12. hrsz. Nyitva tartás: Minden szombat 8:00-tól 
13:00-ig. 

Lakossági, szelektíven gyűjtött üveghulladékokat az önkor-
mányzat által kijelölt Alsó-Völgy utcai gyűjtőponton lehet elhe-
lyezni. 

 

Zöldhulladék szállítás 
 
A zöldhulladékot a hulladéknaptárban megadott gyűjtési na-
pokon lehet kihelyezni maximum 120 literes zsákokban. Ameny-
nyiben ágakat kíván elszállíttatni, azt a megfelelő méretre da-
rabolva készítse elő az elszállításra (1 méternél nem hosszabb, 
0,5 méternél nem vastagabb átmérőjű kötegeket képezve)! 

Háztartási hulladékszállítás 
 
A háztartási hulladék elszállítása továbbra is szerdai napokon 
történik. A Zöld Bicske kéri, mindenki ellenőrizze, hogy az adatbe-
jelentő lapon rögzítetteknek megfelelő méretű gyűjtőedénnyel 
rendelkezik-e. Az azonosító matricán látható mennyiségen felüli 
többlethulladékot kizárólag cégfeliratos zsákban szállítják el. 

Többlet- és zöldhulladék elszállítására szolgáló zsákok beszer-
zési helye: Rozovits Kft. Barkácsüzlet – Telki, Fő utca 27. 

 

Házhoz menő lomtalanítás 
 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. továbbra is évente 13 alkalommal 
vállalja a háztartásokban keletkező lomhulladékok elszállítását. 
Egy alkalommal maximum 3 köbméter készíthető össze. 

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezett lakossági hulladék (pl. bútorok, ágymatrac, műanyag 
hinta, rekeszek, műanyag virágtartó, műanyag felfújhatós 
medence, stb. – további részletes információk a www.zold-
bicske.hu oldalon olvashatók.), amely mérete, vagy egyéb tulaj-
donsága miatt nem helyezhető el gyűjtőedényben. 

A lomtalanítás folyamatosan, az ügyfélszolgálaton előre 
egyeztetett időpontban történik. A lomtalanítási szolgáltatást a 
díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek vehetik igénybe. 

A társaság kéri, hogy az előre egyeztetett lomtalanítási időpont-
ban a szállítólevél aláírásával igazolja részükre a kihelyezett és 
elszállított hulladék mennyiségét. 

 

Veszélyes hulladék gyűjtése 
 
Időpontja: 2020. június 13. (szombat), 8:00-13:00 
Helyszíne: Telki Polgármesteri Hivatal parkoló (Petőfi utca 1.) 
 
A Zöld Bicske ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 
 
Hétfő: 8:00-16:00, Szerda: 7:00-19:00, Péntek: 8:00-12:00 
E-mail: info@zoldbicske.hu 
Telefonszám: 06-22-350-111 
Honlap: www.zoldbicske.hu 

Telki hulladékgyűjtési tájékoztató 

Veszélyes hulladékok gyűjtése 
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- Telki Napló: Kérem, meséljen magáról, családjáról! 

- Berényi Ildikó: 2001 óta élek Pilisszentkereszten férjemmel és 
két gyermekemmel, akik húsz és tizennyolc évesek. Pályámat 
pedagógusként kezdtem, majd tanulmányaim folytatása után a 
közművelődésben kezdtem el dolgozni. 2004-től Pilisvörös-
váron művelődésszervezőként, utána 2007-től nyolc évig 
voltam Pilisszentkereszten a helyi Közösségi Ház igazgatója, 
majd 2015-től Pilisvörösváron a Művészetek Háza igazgatója, 
ahol jelenleg a felmondási időmet töltöm. 

Nagyon szeretem a munkám, nagy öröm számomra, hogy olyas-
mit csinálok, ami boldoggá tesz. A nyüzsgő személyiségem mel-
lett nem lenne jó egy irodában ülni, és minden nap ugyanazt a 
tevékenységet végezni, az ilyen monotonitást nehezen visel-
ném. Ebben a szakmában nincs két egyforma nap, rendkívül vál-
tozatos, sokoldalú, ez adja a szépségét. Ami a nehézsége, hogy 
nagyon sok a hétvégi, esti munka. Nekem ez már nem gond, a 
családom is megszokta, hogy mindig más a munkaidő beosztá-
som. Félállásban 2013-tól az ELTE-PPK Felnőttképzés-kutatási és 
Tudásmenedzsment Intézet oktatója is vagyok. 

- TN: Mostanáig a pilisvörösvári Művészetek Háza Kulturális 
Központ és Városi Könyvtár igazgatójaként dolgozott és 
Pilisszentkereszten él – mi motiválta abban, hogy Telki felé vegye az 
irányt? 

- B.I.: A változás, az irányváltás egyik legfőbb oka a 2019. évi 
önkormányzati választás. Amikor a kozigallas.hu oldalon 
megláttam a pályázati kiírást, nagyon örültem, Telkiről csupa jó 
dolgot lehet hallani. Mindig is szerettem az új kihívásokat, 
lehetőségeket, a pozitív irányú változásokat. 

Önmagamat nyitott személyiségként jellemezném, akinek soha 
nem okozott gondot a beilleszkedés. Telki sok szempontból 
különleges lesz számomra: az első hely, ahol nincsenek ismerő-
seim, nincs nemzetiség, a lakók zöme betelepült, az itt élők 
magas iskolai végzettségűek, ki kell alakítani a közösségi ház 
életét és még sorolhatnám… 

Nagy kihívás lesz Telki, „alvótelepülésként” jellemzik, hiszen a 
lakosság nagy része Budapestre jár dolgozni. Szeretném, és min-
dent megteszek annak érdekében, hogy pezsgő, sokoldalú kul-
turális élet alakuljon ki Telkiben. 

- TN: Ez egy jóval kisebb intézmény, mint a pilisvörösvári – nem tart 
attól, hogy minden feladat a „nyakába szakad”? Hogyan tervezi a 
munkamegosztást Ruják Györgyi közművelődési asszisztenssel és 
Fucskár Erika könyvtárossal? 

- B.I.: Nem igazán tartok ettől, hiszen amikor Pilisszentkereszten 
dolgoztam, az ott eltöltött nyolc év segített abban, hogy meg-
tanuljam, milyen az, amikor egyedül van az ember egy 
intézményben az összes feladattal – ott az első években még 
könyvtáros is voltam. A munkafolyamatok teljes egészét – az 
előkészítéstől a lebonyolításon át a zárásig –, mindent egyedül 
végeztem. Így megtanultam rendszerben gondolkodni. Amit 
még meg kellett tanulnom: együttműködni másokkal, hiszen 
nagy szükségem volt arra, hogy bevonjak különböző civil 
szervezeteket, csoportokat, mert együtt sokkal könnyebb volt 

minden. Vörösvár nagy váltás volt, hiszen a Művészetek 
Házában tizenöt fő dolgozik együtt, annak minden nehézségé-
vel. Most furcsa lesz újra egy kisebb közösségben dolgozni. A 
munkamegosztás is ki fog alakulni, hiszen egymásra vagyunk 
utalva. 

- TN: Fiatalon tanárként kezdte, és intézményvezetői munkája mel-
lett jelenleg is oktat az ELTE-PPK-n, kutatási területe pedig a kri-
minálandragógia és a közművelődés. Előbbi igen érdekes terület. 
Mesélne erről? 

- B.I.: Az ELTE-PKK Neveléstudományi Doktori Iskolájába jártam, 
ahol a kutatási témám volt a kriminálandragógia alapjai, a bün-
tetés-végrehajtási intézetekben folyó tanulás specialitásai. 
Éveken át jártam és vittem hallgatókat is (együttműködési 
megállapodás keretében) a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe, 
ahol filmklubot, tréninget tartottam fogvatartottaknak. A 
terepen zajló kurzusokkal az volt a legfőbb célom, hogy 
„érzékenyítsem” a diákokat, és bennem is sok minden 
átértékelődött. Nagyon érdekes volt betekinteni ebbe a 
speciális, zárt világba. 

- TN: Tervezi esetleg, hogy a későbbiekben bevon majd ELTÉ-s hall-
gatókat a telki munkába? 

- B.I.: Vörösváron évekig fogadtam hallgatókat szakmai gyakor-
latra, ahogy munkába állok Telkiben, megkötjük az 
együttműködési megállapodást az egyetemmel. A tavaszi 
félévben öt hallgató jelentkezett szakmai gyakorlatra, jelenleg 
ez nyolcvan óra hallgatónként, ami nagy segítség lesz nekünk a 
programok lebonyolításában. Nagyon szeretek fiatalokkal dol-
gozni, sokat lehet tőlük tanulni, lelkesek, tele vannak jó 
ötletekkel. 

- TN: Telkiben tavaly épült meg a közösségi ház, és azóta kezdenek 
már kialakulni a rendszeres programok. Van-e olyan a frissen 
felépülő rendszerben, amin mindenképpen változtatna, és mi az, 
amit jónak lát és megtartana? Milyen új programoknak örülne, ha 
sikerülne az intézmény falai közé hozni? 

- B.I.: Az egyik legfőbb feladatomnak tartom a szoros 
együttműködés kialakítását a civil szervezetekkel, intéz-

„Szeretném, hogy pezsgő, sokoldalú  
kulturális élet alakuljon ki Telkiben”  
– Interjú Berényi Ildikóval, a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár új vezetőjével, aki 
2020 márciusában áll munkába Telkiben
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ményekkel. Nagyon fontosnak tartom a klubélet megerősítését, 
újakat létrehozni a meglévők mellé – az első klub a filmklub lesz, 
amit már márciusban szeretnék elindítani. Szeretnék rendszere-
sen szervezni a meglévők mellett előadóesteket, koncerteket, 
felolvasóesteket, zenés esteket, valamint színházi előadásokat 
gyerekeknek és felnőtteknek is. 

A programok kialakításánál nagy hangsúlyt fektetünk a gyer-
mekes családokra. Az épület nagyon szép, a terek kialakítása, fel-
használása sok lehetőséget rejt magában, „az épületet be kell 
lakni”, élettel kell megtölteni. Szeretném, ha az „aula” egyfajta 
közösségi térként működhetne, ahová jólesik betérni, beszélget-
ni, időt tölteni. A Pajta kiváló helyszíne lehet a nagyobb ren-
dezvényeknek, nyári programoknak, fiatalok számára rendezett 
esteknek. 

- TN: Lesz fix nyitvatartási rendje a közösségi háznak, vagy az első 
programnál nyitják, az utolsónál pedig zárják majd a kapuit? 

- B.I.: Mindenképpen lesz fix nyitvatartási rend, ez fontos min-
denki számára. Az eddigiekkel ellentétben nem szeretnék szün-
napot tartani. Szabályozni kell a teremhasználat, terembérlés 
feltételeit és rendjét is a bérlők számára. 

- TN: Hamarosan megkezdi működését a könyvtár, ami Telkiben 
sokáig nem létezett. Ön szerint mennyire lehet népszerű ez az új 
szolgáltatás? 

- B.I.: Nagyon örülök a könyvtár megnyitásának, nagyon fontos 
ez a település életében. Fucskár Erika a Pest Megyei 
Könyvtárban dolgozott régebben, tapasztalt szakember. Sok jó 
ötlete van arra vonatkozóan, hogyan csábítsuk be a lakosságot a 
könyvtárba. 

- TN: Nagy terepfutó hírében áll. Előfordulhat, hogy reggel a telkiek 
futócipőben érkezve látják majd Önt a közösségi háznál? 

- B.I.: A terepfutás közel nyolc éve része az életemnek, három éve 
versenyzem is. Már kettő alkalommal voltam a Terepfutás által 
szervezett Budai Trailen, ami Telkiben került megrendezésre. A 
futással sok minden megváltozott az életemben, már sokkal 
több, mint szenvedély, egyfajta függőség, életforma. Boldoggá 
tesz. Amikor belépek az erdőbe, körülölel a természet, végtelen 
szabadságot és nyugalmat érzek ilyenkor, együtt lélegzem az 
erdővel. Sokkal kiegyensúlyozottabbnak, energikusabbnak 
érzem magam, amióta futok. Úgy osztom be az időmet, hogy 
futásra mindig jusson idő, cserébe viszont nem sok szabadidőm 
van. Persze, többször szeretnék majd futva érkezni Telkibe! 

Március 1., 16:00 Református istentisztelet (nagyterem) 

Március 12., 18.30 Szülők Akadémiája (nagyterem) 

Március 13. Kodolányi-megemlékezés – a programmal kap-
csolatban részletek külön cikkünkben olvashatók! 

Március 15., 16:00 Református istentisztelet (nagyterem) 

Március 15. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra  – a programmal kapcsolatban részletek 
külön cikkünkben olvashatók! 

Március 17., 15:00-17:30 Véradás (kisterem) 

A Tarándszarvas népi játszóház sorozatunk április 3-án, pén-
teken folytatódik a húsvét jegyében – a programmal kapcsolat-
ban részletek külön cikkünkben olvashatók! 

 

Bérlőink programjai - állandó programok 
 

Bábos Mesekuckó: Mese, mozgás és alkotás – kéthetente 
szerdán 10 órától. További információ: Major Zita – 06-20-482-
3262. 

Belépő: 1.500 Ft 

Pici Maci Muzsika: Ének, mondóka, közös zenélés az aprókkal – 
csütörtökönként 10 órától. További információ: Bogdánné Száva 
Mariann – 06-20-967-7374. 

Belépő: 1.400 Ft 

Baba-mama klub: 3 év alatti gyerekekkel otthon levő anyukák 
találkozási és ismerkedési lehetősége, igény szerint szervezett 
programmal – március 10-től keddenként 10:00-től 11.30-ig. 
Előtte, március 6-án is lesz egy alkalom. A téma: A környezet-
tudatos(abb) háztartás, a KOKUKK Egyesület előadása. További 

információ: Gyarmatiné Fekete Csilla – 06-70-428-1836 és Erdős 
Hermina – 06-30-425-1261 helyettes védőnőknél. 

A foglalkozás ingyenes. 

Szenior örömtánc: Péntekenként 10 órától. További információ: 
Tóth Krisztina Apollónia – 06-70-775-8625. 

Belépő:1.000 Ft 

Naprakész információkért kérjük, kövessék a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtár Facebook-oldalát! 

Márciusi programok a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtárban
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Nagy örömmel és izgalommal vártuk, hogy közösségi házunk 
elkezdjen működni. Az épület 2019. májusi átadása után erre – 
intézményvezető hiányában – szeptember első hetéig kellett 
várni. 

Egy közösségi ház beindítása összetett feladat, ami a kívülállók 
számára nem látható. Neves közművelődési szakemberek 
véleménye szerint is minimum egy év szükséges egy új 
intézmény „bejáratásához”. Esetünkben két emberrel indítottuk 
a működést, hiszen a könyvtárosi álláshely – megfelelő pályázó 
hiányában – akkor még nem volt betöltve. Mindennapi fela-
dataink leírására, munkakörünk meghatározásához talán a 
„takarítónőtől a titkárnőig” és a „raktárostól a vál-
ságmenedzserig” lenne találó. 

Szeptemberben a szükséges beszerzéseken és adminisztrációs 
feladatok elvégzésén túl elindult a Bábos Mesekuckó Major 
Zitával, a Pici Maci Muzsika csöppségeknek, valamint a nyugdíja-
sok Szenior Örömtánc foglalkozása. Ezek a programok azóta is 
sikerrel működnek. 

Szeptemberben indult a Szenior Akadémia hét részből álló 
előadássorozata, amely decemberben ért véget. A civilekből álló 
Telki-Budajenő helyben zöldítők csapata bevásárlószatyrokat 
varrt a kisteremben. 

Az Egészségnapon a szűrővizsgálatokon túl környezetvédő és 
egészségmegőrző programokkal vártuk az érdeklődőket. 
Kellemes meglepetés volt a Mihály-napi vigasságon résztvevők 
létszáma is. 

Sajnos az angol társalkodó klub, az agyagozás, az iskola-
előkészítő foglalkozás még nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket. 

Október 4-én – a világnap alkalmából – az időseket köszöntöt-
tük a Kiss Zenede tanulóinak műsorával, majd 12-én 
településünk egyik fő rendezvényét, a Falukáposztáját 
szerveztük meg. 

E hónapban a szokásos programokon kívül folytatódott a Szülők 
Akadémiája a most zajló tanévre szóló első előadással (ezt még 
kettő követte), és rendeztünk még angol könyvbemutatót, 
valamint elindult a Baba-mama klub is. 

Majd – mint derült égből villámcsapás – október 18-án intéz-
ményvezetőnk beadta felmondását, nem kívánta Telkiben folytatni 
megkezdett munkáját. Ezzel a döntésével problémákat hagyott 
hátra. November elsejéig egy személynek kellett az intézményi 
feladatokat ellátnia, ekkor állt munkába könyvtárosunk. 

Novemberre véradást szerveztünk, volt két gyereknevelési 
előadás, biokertész tanfolyam, és Muray Róbert festőművész 
kiállítása is látogatható volt két hétig. 

November közepétől, majd decemberrel végleg elérkezett az 
igazi erőpróba időszaka, megspékelve a fűtési rendszer 
bejáratásával, amely párszor szintén adott okot a fejtörésre. 

A több szobányi mennyiségű könyv kiválogatása a decemberi 
könyvbörzékre, a Mikulás érkezése és a Faluadventje négy vasár-
napjának lebonyolítása, a tanszaki koncertek, a szokásos nap-
közbeni és esti programok kivitelezése, mindez a meg-
növekedett bérleti igényekkel kibővítve bizony volt, hogy 
meghaladta kapacitásunkat. 

A január a sorok rendezése és a Faludisznaja rendezvény 
előkészítése jegyében telt el a már rendszeressé vált prog-
ramokkal, a Biokertész tanfolyam és a Szülők Akadémiája 
előadások mellett. 

Februárban (lapzártáig) lezajlott a hagyományos disznóvágás, 
és elindítottuk a hat alkalomból álló Tarándszarvas kézműves 
játszóház-sorozatunkat, a Csoóri Sándor Alap anyagi támo-
gatásával. 

Az eltelt pár hónap tapasztalatai alapján is világossá vált – amit 
csak remélni mertünk –, hogy a közösségi ház működésére és 
használatára nagy igény mutatkozik, ezt több civil 
kezdeményezés, önszerveződés is tudja segíteni. Köszönettel 
tartozunk a KOKUKK Egyesületnek, az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítványnak, és a civileknek a tervező, szervező munkájukért. 

Szeretnénk kérni azokat, akik Facebook-használók, hogy 
kövessék a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár oldalát, 
naprakész információkkal ezen a felületen tudunk szolgálni. 
Minden igyekezetünk ellenére előfordulhatnak a Telki Naplóban 
közölt programokban változások. 

Az elmúlt öt hónapban nagyon sok pozitív visszajelzést, dicsé-
retet és bíztatást kaptunk, ezek sok erőt adnak munkánkhoz – 
ezt ezúton is szeretnénk megköszönni minden érintettnek! 

Továbbra is kérjük együttműködésüket annak érdekében, hogy 
a márciusban érkező új intézményvezetővel közösen egy jól 
működő térként tudjunk hosszú távon funkcionálni! Szeretettel 
várjuk Önöket a továbbiakban is! 

Fucskár Erika – könyvtáros,  
Ruják Györgyi – közművelődési asszisztens

Az első öt hónap közösségi házunk életében 
 – avagy milyenek is a hétköznapok

Meghívó 
 
Kedves Telkiek! Az Önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az 
1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére 2020. március 
15-én, vasárnap este. 
Program: 
•      18: 00 Fáklyás felvonulás ’48-as nótákkal. A fáklyákat az Önkormányzat biz-

tosítja. 

•      18.30-tól iskolánk tanulóinak műsora és megemlékezés a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében. 

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére tűzze fel a kokárdát és 
lobogózza fel házát nemzeti zászlónkkal! 
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Esti utazás – Kodolányi Jánossal 
Irodalmi esten emlékezünk a Telkiben született íróra a KOKUKK Egyesület 
szervezésében

Mi, telkiek, Kodolányi János szülőfalujában 
élünk. A XX. századi magyar széppróza jelen-
tős alakja 1899. március 13-án látta meg a 
napvilágot. Születésnapján évek óta koszo-
rúzással emlékezünk meg írói munkás-
ságáról. Ebben az évben azonban nagyobb 
rendezvénnyel ünnepeljük az írót. 

Az elmúlt esztendőben, amikor Kodolányi 
János születésének 120. és halálának 50. 
évfordulóját ünnepelte országos ren-
dezvénysorozat, Telki 2019-ben újonnan áta-
dott művelődési intézményének, a 

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár névadójának őt 
választotta. Akkor, az intézmény május végi ünnepélyes 
átadásakor – amelyre az író szellemi hagyatékát gondozó 
Kodolányi Gyula költőt is meghívtuk – tervezte el az író emlékét 
a faluban közel két évtizede ápoló Kokukk Egyesület, az 
egyesület munkáját jó ideje szakmai segítséggel támogató dr. 
Sulyok Bernadett irodalomtörténész, Kodolányi János és Deltai 
Károly polgármester, hogy az új közösségi házban komolyabb 
megemlékezést tartunk a közeljövőben. 

Az alkalomra két irodalomtörténész – dr. Sulyok Bernadett és dr. 
Rákai Orsolya – valamint két színművész – Záhonyi Enikő és 
Molnár Csaba – fogadta el az egyesület meghívását. Az esten a 
nyilvánosságnak szóló, de tudományos igényű irodalomtör-
téneti előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők az Árpád-
házi Szent Margit legendáját feldolgozó Boldog Margit című 
regény sajátságairól, valamint Kodolányi János nagy mítoszre-
gényeiről. A művek tárgyalását a regények egy-egy részletének, 
Kodolányi János egy-egy irodalmi jelentőségű levelének 
színészi előadása vezeti be. 

Az író emléktáblájának megkoszorúzása az irodalmi est végén, 
már sötétben, mécsesgyújtással zajlik majd. 

Az est helyszíne: Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 

Időpont: 2020. március 13., 18 óra 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
KOKUKK Egyesület- MKR 

 

Az alábbi részletben Kodolányi János ír a Boldog 
Margit megírásának izgalmas, sajátos 
körülményeiről:  
„Amikor 1937 február elején megérkeztem Helsinkibe, alig fújtam ki 
magam, máris a számomra teljesen ismeretlen, szinte mesésnek látszó, 
közép-finnországi Padasjokiba utaztam. A legszükségesebb ruhákon 
kívül csupán a Ráskai Lea Margit-legendáját tartalmazó Nyelvemléktár 
VIII. kötete volt nálam. Ennek a csodálatosan szelíd, naiv, szorgalmas és 
lelkiismeretes magyar apácának hamvasan tiszta és üde Margit-
történetéből akartam életre kelteni a tatárjárás koráról írt trilógiám befe-
jező részét. 
Este nyolc óra tájban érkeztem autóbuszon Padasjoki templomosfaluba, 
s a csendes, homályosan világított, múlt század végi családi otthonra 
emlékeztető ’kahvila’ csendjében vártam a megrendelt lovasszánt, amely 
az onnan mintegy 6-7 km-nyire, a Päijänne hatalmas tóvidékének 
partján álló, kis paraszti házba vitt. A rádióban álmatagon csengő-bongó 
finn népzene szólt, az asztaloknál néhány csizmás, prémsapkás paraszt 
beszélgetett, én pedig a kiszolgáló ’neiti’ kedves, mosolygó tájékoztatá-
sait hallgattam a faluról, a messze környéken szétszórt, magányos csalá-
di telepekről, ennek a szinte világvégi tájnak évezredek óta változatlan és 
változhatatlan mindennapi életéről. Harmincöt fokos hidegben ültem a 

szánon, metsző északi szél zúgott a hatalmas, ragyogó csillagok alatt. 
Jobbról hó alatt roskadozó fenyőerdő, balról a befagyott Päijänne végte-
lenbe vesző, halványszürke síksága. A kis fakó izlandi kanca szaporán 
szedte lábait a csikorgó, fagyott havon, gazdája féloldalt fordult az 
ülésen, hogy a szélnek mennél kevesebb felületet adjon, prémes sapkája 
füleit lehúzta, könyökig érő, prémmel bélelt kesztyűjével lazán fogta a 
gyeplőt, és lassú, akkurátusan ejtegetett szavakkal, gyermekes 
komolysággal beszélgetett velem időjárásról, munkáról, családi életéről, 
teheneiről s minden egyébről, ami ennek az embernek az életét olyan 
egyszerű és egyben mesebeli tartalommal töltötte meg. Szavait néha alig 
értettem, annyira erősen hämei tájszólással beszélt. Csodálatos, mind-
máig felejthetetlen esti utazás volt ez, minden részlete: a télbe merült táj, 
a szikrázó csillagok, a szél süvöltése, a levegő jégcsapszerűen éles, egyben 
üdítő illata, a lovacska horkolása örökre, kitörölhetetlenül és változat-
lanul él bennem. 
A fából épült parasztház egy kicsinyke szobájában forró teával, 
vajaskenyérrel vendégelt meg a ház fiatal asszonya. A szobácskában hatal-
mas kályha foglalta el a főhelyet, nyitott bendőjében feltámogatott, hosszú 
nyírhasábok pattogtak. A másik meglepő tárgy egy hatalmas, lécekkel 
megtámogatott, mennyezetig érő filodendron volt a kis ablak mellett. 
Ebben a szobában nyitottam ki másnap írógépemet, és ütöttem le billen-
tyűin a Boldog Margit első sorait. 
És ennek a művemnek a szövegében valahol mélyen, messzi, ma is érzem 
és látom a padasjoki faház egyszerű bútorait, hatalmas, lángoló kály-
hatüzét, kicsiny, függönyös ablakait, a sarokban a sötétzöld filodendron 
levélkaréjait, kint pedig, az ablak előtt, északra, északkeletre és nyugatra a 
vakító napfényben roskadozó fenyőerdő és a síkság, a másfél méteres hó, 
a bevájt, mély gyalogutak és távol a végtelenbe vesző Päijänne hó és 
jégvilágát. Elképzelhetetlenül tökéletes csend volt itt, soha nem sejtett 
magányban, révültségben, mozdulatlan nyugalomban múltak az órák, 
mint valami kozmikus méretű homokóra nesztelenül hulló homokszem-
cséi. A ház élete, a család, vagyis a gazda, a felesége és öreg édesanyja min-
dennapi munkája olyan nesztelenül folyt a szobámon kívül, hogy halk 
beszélgetésük is csak alig-alig fodrozta a végtelen csendet, amiben éltem. 
Esténként pedig a kályhából lobogó tűz játékos fényét másvilági, 
remegő, titokzatos fény olvasztotta magába, amely odakint a sötét 
látóhatár mögül hol vakító fehér kévékben és küllőkben, hol smaragd-
zöld, narancssárga, majd bíborvörös lengő redőkben lobogott föl az 
égboltozat közepéig, s olyan szívremegtető, szinte hallható zizegéssel 
borította tűzbe a világot, mintha egy merőben más bolygóra, talán a 
Vénuszra vagy a Merkúrra, a tűz, a lángok, a sugárzások nem evilági 
tájaira kerültem volna. Ezeket az estéket és éjszakákat, ezeket a ragyogá-
sokat és sugárzásokat, ezt a magányt, ezt a mindennel és mindenkivel 
való eladdig ismeretlen eggyéválást látom, hallom, érzem a Boldog 
Margit lapjai mögött ma is. 
Mérhetetlen ajándék volt számomra az a kis szoba, az a táj, az a tűz és az 
a nyelv, mert a másként el nem képzelhető művet támasztotta bennem 
életre. E nélkül a táj nélkül, e nélkül a csend és fényáradat nélkül, más 
házban, más szobában, bizonyára mást és másként írtam volna, de hogy 
azt írjam, amit írni akartam, és amit írnom kellett, a közép-finnországi 
Hakola-házban kellett visszavonulnom a világtól. 
Az olvasót talán érdekelni fogja, hogy amikor a munkát Helsinkiben, a 
Torni-szállóbeli, megszokott szobámban, majd budai otthonom dolgo-
zószobájában folytattam és befejeztem, soha el nem tűnt lelkemből a 
padasjoki havas táj és az északi fény megfoghatatlan szépsége, soha el 
nem fogytak azok a kincsek, amiket egy tőlünk sok ezer kilométernyire élő 
finn parasztember házában találtam. 
Noha alig hiszem, hogy lényeges volna, ismét leszögezem olvasóim és az 
irodalomtörténet számára, hogy a Boldog Margit szövegén sem változ-
tattam semmi lényegeset, csupán néhány apró tévedést, nyelvi alakot, 
nyomdahibát vagy egy-egy drasztikusabb jelzőt. Tehát ezt a régebbi 
művemet sem ’erősen átdolgozott formában’ teszem közzé. 

Akarattya, 1963. július” 
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Szezonkezdés, kerttervezés a  
bio-kiskertben 
A KoKuKK Egyesület biokiskert-műveléssel foglalkozó sorozatá-
nak harmadik előadását Réthy Katalin tartotta 2020. január 30-
án, csütörtökön este. Előadónk biológiát és ökológiai 
gazdálkodást tanult, tudását pedig az ökológiai gazdálkodást 
támogató civil szervezetekben és telki kertjében (ez a Szezon-
kert) kamatoztatja. 

A téma az előttünk álló kiskerti szezon megtervezése volt. 
Milyen szempontokat jó figyelembe vennünk, ha új 
veteményeskert kialakítása vagy a meglévő átalakítása a 
célunk? Milyen típusú ágyásokban gondolkodhatunk? Milyen 
eljárásokkal törhetjük fel a zöldségeknek való területet? 

Az egyes növények elhelyezésével kapcsolatban szó volt a 
vetésforgó szempontjairól, a különböző növénytársításokról (a 
jó szomszédság típusai, az állítólagos rossz szomszédok és az 
általános jótevők), a különböző zöldségnövények környezeti 
igényeiről (napsütés, víz, tér). 

Mivel általában szerény termőterület áll rendelkezésünkre, 
ennek kihasználásában segítenek az elő- és másodvetemények. 
Ezekkel kapcsolatban szintén hallhattunk elvi szempontokat és 
gyakorlati tapasztalatokat is. 

A fenti elvek alapján készülhet el a vetési terv (melyik ágyásba 
mi kerül az idén), és a palántázás, vetés-kiültetés, betakarítás 
munkálatainak időzítésére használt tervünk. Ezekre példaként 
ügyes Excel-táblákat is láttunk az előadó saját eszköztárából. 
(Aki erre a hírre inkább összerezzen, az természetesen kockás 
papírra is elkészítheti őket!) 

Az előadást kérdések, megosztott saját tapasztalatok kísérték és 
zárták, részben a témával, részben egyéb kiskerti gondokkal 
kapcsolatban. Az előadáshoz készült, ott levetített részletes 

vázlat elérhető a KoKuKK Egyesület Facebook-oldalán, az 
egyesület saját honlapján (www.kokukk.hu), és több telki 
Facebook-csoportban. 

Bellon Erika, KoKuKK Egyesület 

A KOKUKK Egyesület szervezésében március 7-én 10 és 14 óra 
között újra madárgyűrűzési bemutató lesz Telkiben. 

A korábbi évektől eltérően idén új helyszínt próbálunk ki, de ez 
a körülményektől függően még változhat. Terveink szerint az 
MLSZ-pálya melletti szántó mezővédő erdősávjánál, a Hóvirág 
utcai buszmegállóhoz közeli cserjés és facsoport szélén lesz 
megtekinthető a gyűrűzés. 
A helyszín megközelítése 
gyalogosan a temető fö-
lötti kanyartól, az MLSZ 
kerítés sarkától lehetséges 
(pontos útvonal a mel-
lékelt térképen látható). 

A végleges helyszínről a program előtti napon, a közösségi 
oldalon található majd tájékoztatás, illetve érdeklődni lehet a 
06-70-388-7168-as telefonszámon. 

Rossz idő – erős szél, eső – esetén a madárgyűrűzés elmarad. A 
részvétel ingyenes. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

KoKuKK Egyesület 

Madárgyűrűzés márciusban
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Erdélyi és gyimesi pünkösdi utazás, a II. 
testvértelepülési focitornával Gyimesbükkön
A magyar területek 1920-as elcsatolásának 100 éves évfor-
dulóján különösen nagy csoporttal szeretnénk utazni 
Gyimesbükkre pünkösdkor, hogy együtt ünnepelhessünk és 
emlékezhessünk testvértelepülésünkkel, és minél többen 
megismerhessék Telkiből is a gyönyörű erdélyi tájakat, 
Gyimesbükk csodálatos értékeit és hagyományait, a „régiek”, akik 
már voltak korábban, pedig újabb szépségeket és értékeket 
fedezhessenek fel. 

2020. május 28-án, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és 
néhány rövid erdélyi megálló után este érkezünk 
Gyimesbükkre. Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál 
lesz. 

Másnap, pénteken egész napos kirándulás: a csoport egy 
részének busszal a Csíki- és/vagy Kászoni-medence vidékén (a 
pontos útitervet a résztvevők kívánságai alapján rögzítjük majd, 
a csoport összetételének és igényeinek megfelelően), a túrázni 
vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb helyein. 

Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd 
délután a csángók történelmét is bemutató program keretében 
a gyimesi katolikus plébánia felett található Csángó Keresztút 
végén tartunk közös megemlékezést a Nemzeti Összetartozás 
Évének tiszteletére Gyimesbükkön. 

Pünkösdvasárnap következik az immár hagyományos gyimes-
bükki rendezvény, a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors vona-
tok megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet, és 
műsor a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál, valamint a néhány 
éve felújított vasúti őrháznál. Délután kirándulás a környező 
csodálatos hegyekben vagy közösségi program Gyimesbükkön. 

Pünkösdhétfőn, június 1-jén kis ünnepséggel fogadjuk a 
Csíksomlyóról hazaérkező zarándokokat, majd délután rendezi 
meg Gyimesbükk közössége és focicsapata a 2018. októberi első 
telki alkalom után a II. Testvértelepülési Focitornát, amelyen 
Gyimesbükk, Telki, Budajenő és Ditró (Budajenő gyergyói 
testvértelepülése) csapatai vesznek részt. 

Kedden, június 2-án hajnalban hazaindulás. Az útvonalat a cso-
porttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a forgalomtól és 
időjárástól függően további szép és ismert erdélyi helyeken. 

A busz költsége fejenként várhatóan 20.000 Ft, családokkal 
utazó gyerekeknek 5.000 Ft (az önkormányzat a 
testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében a busz költ-
ségeinek egy részére mindenképpen támogatást nyújt). A kinti 
szállás és ellátás költségei a plébánia turistaszállásán vagy csalá-
doknál várhatóan kb. 20.000 Ft. 

A Bethlen Gábor Alapnál beadtunk januárban egy pályázatot a 
teljes programra, amelyen jó esélyünk van nyerni. Ebből tudjuk 
majd reményeink szerint megoldani a költségek csökkentését, 
de erről várhatóan legkorábban március végén tudunk majd 
információt adni. 

Figyelem! 

Nagyon fontos, hogy lássuk az előzetes igényeket és terveket, 
így kérjük, hogy mindenki, aki érdeklődik, illetve szeretne részt 
venni, előzetesen jelentkezzen egyénileg vagy családosan (lehet 
nem telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel számí-
tunk!) ezen az oldalon: https://tinyurl.com/ybq6c4sw 2020. már-
cius 15-ig, utána pontosítjuk a részleteket. 

Móczár Gábor alpolgármester 
a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Gyimesbükki fotó: Mánfai György 

Tarándszarvas népi  
játszóház 
 
Február 8-án hat alkalomból álló népi játszóház program-
sorozat indult Telkiben, amely az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Csoóri Sándor Program Tárgyalkotó 
Népművészeti Közösségek pályázati támogatásával valósul 
meg. 

Áprilisban két alkalommal találkozunk a Közösségi Házban: 

-      április 3-án a húsvét jegyében tartjuk a foglalkozást, 
írókázással és tojásfestéssel várjuk az alkotni vágyókat. 

-      április 24-én Szent György-napi szokásokkal ismerked-
hetnek a gyerekek. 

A pontos kezdési időpontok a lapzárta idején még 
egyeztetés alatt álltak. Kérjük, kövessék a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár Facebook-oldalát, ahol 
naprakész információk kaphatók. 
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Február 8-án hajnalban a hagyományokhoz hűen egy szorgos 
csapat kezdett nagy munkába a Pajta-Faluházban és környékén. 
A szakavatott kezek a település „közös disznaja” feldolgozásának 
láttak neki ezen a reggelen. 

Mire az első érdeklődők megérkeztek, már sült a korábbi áldozat 
húsából készült, pácolt tarja, és finom zsíros kenyér, forralt bor, 
valamint tea is várta a falubelieket. Délben nagy sikere volt az 
ízletes toros káposztának, kora délután pedig nagy várakozást 
követően indult el a kolbász és a hurkák kisütése – mindenki 
nagy-nagy örömére. Közben hangulatos élőzene szólt a 
Pajtában, így minden adott volt a remek közösségi 
szórakozáshoz. 

Ahogyan az lenni szokott, a 
szervezők ezúttal is gondoltak a 
gyermekekre. Őket a nap folyamán 
egy különleges „Tarándszarvas” 
kézműves játszóház várta, amely-
nek keretein belül saját címert és 
pajzsot is készíthettek. Ez egy hat 
alkalomból álló programsorozat 
első eseménye volt, amely az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Csoóri Sándor Program Tárgy-

alkotó Népművészeti Közösségek pályázati támogatásával való-
sul meg (a folytatásról külön cikkünkben lehet olvasni). A ját-
szóház után a Telkiben gyakran vendégeskedő és nagy nép-
szerűségnek örvendő Batyu Színház előadását tekinthették 
meg az apróságok. 

szb 
Fotók: Jakab Mária Ilona, Messzi Ke; Címlapfotó: Messzi Ke 

Faludisznaja és népi játszóház 
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A 2020-as telki bál egyszerre volt pazar társasági rendezvény és 
rendkívüli nagylelkűségről tanúbizonyságot adó jótékonysági 
esemény. 

Idén a country stílus köré épült a rendezvény tematikája, az 
önkéntesek álmodtak, szerveztek, intéztek. A korábbi évekhez 
képest kivételes felajánlások érkeztek, így sikerült kivételesen 
fergetegesre a buli, amihez a Globall Hotel**** helyszín felaján-
lása, a Milesz Sándor szponzorálta zenekar, a Netti és a Hollander 
Band, illetve a Colossal Rendezvénytechnikai Szolgáltató Kft. 
által biztosított elképesztően profi fénytechnikai berendezések 
is elengedhetetlenek voltak és kiemelten sokat számítottak. 

Mind a szervezésben, mind az előkészítésben, dekorációban, 
tombolában és önkéntes munkában idén is szívmelengető 
összefogás valósult meg. Rekordmennyiségű felnőtt és fiatal 
önkéntes segített előzetesen, valamint helyben, nekik még 
egyszer nagyon köszönjük! 

A nyitáskor élethűvé varázsolt, kockás terítős, szalmabálás és 
boroshordós látvány, illetve a zenekar country repertoárja várta 
az érkező vendégeket. 

Az idei est fénypontja a 11 fős tánckar zseniális előadása volt. Az 
idők során már profivá vált szülői és tanári 10 perces country 
csizmás műsor bármelyik pesti színpadon megállta volna a 
helyét. Buli előtt a lelkes anyukák a Telki Tenisz- és Sportcent-
rumban gyakorolták be esténként a pörgős tánclépéseket. 

A letaglózó műsor után nem volt kétség, hogy a vendégek 
kedve csúcsjáraton pörög. A zenekarral és DJ-vel az idén 
különösen táncos kedvű társaság fergeteges hangulatot 
teremtett. Ha a vendégeken múlik, fél négykor nem szalmát 
söprögetett volna a szervező csapat, hanem hajnalig táncolt 
volna tovább a bálozókkal. 

Az est 189 résztvevője nagylelkűen adományozott az új sport-
csarnok felszereléseire. Már előzetesen is volt lehetőség 
adományozni támogatói tombola beszerzésével, és sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel is, így támogatva a bál valódi céljait. A 
tombolanyeremények száma rekordot döntött, támogatóink 
között 111 felajánlás talált gazdára. 

Az Alapítvány köszön minden támogatást! Idén minden idők 
legnagylelkűbb adományozói vettek részt a bálhoz kapcsolódó 
gyűjtésben. 

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 

 

 

Beszámoló a jótékonysági 
alapítványi bálról 

A 2020-as jótékonysági bál 
eredménye:  

1.648.500 Ft lett. 

Köszönjük nektek!
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A Hidegvölgyi Erdészlakot, pihenőhelyet az országúton Telki felé 
elhagyva egy húzós jobbkanyarral megyünk neki az enyhe 
emelkedőnek. Nem sokkal a kanyar után, jobb oldalon, az erdő 
szélén egy nagy fakereszt áll. Most télen, hogy a lombok nem 
takarják, jól látható, bizonyára másoknak is feltűnt már. 

Egyik barátom hívta fel rá a figyelmemet, illetve kérdezte, mit 
tudok róla. Szégyelltem, de semmit, ezért különösen nem hagy-
hattam ennyiben, a végére kellett járnom. 

A közelmúltban leparkoltam az Erdészlaknál és gyalogszerrel a 
kereszthez mentem. Masszív, jó állapotban, felületvédelemmel 
ellátva van a földbe ásva, az út felőli oldalába vésve egy szív 
látható, benne négy betűvel: S,Z,N,D, és alatta egy dátum: 1937. 

A szív és a betűk egy szerelmi történetet sugalltak számomra, 
amely talán tragédiával végződhetett. Állapota alapján a fake-
reszt nem lehet több 15 évesnél, ez számomra tovább bonyolí-
totta az ügyet. Erdőben van, tehát az erdészeknél érdemes 
tudakozódni. 

Szerencsémre nagy segítőkészséggel találkoztam Keszléri 
József erdészetvezetőnél, aki Apatóczky István nyugdíjas 
erdészhez irányított, nem véletlenül. Apatóczky úr ugyanis min-
dent tud, mert hogy anno nem kis munkával ő derítette fel az 
emlékkereszt történetét, sőt, tevőleges segítője is az újra felál-
lításának, az eredeti ugyanis akkor már közel hetven év után a 
végét járta. 

Ezt az új keresztet az eredetivel azonosan Dankó Miklós erdész 
készítette el, Apatóczky úr pedig 2004-ben egy erdészeti lapban 
megírta történetét, amelynek lényege a következő. 

Magyar honvéd katonák 1937-ben közúti balesetet szenvedtek 
ott, abban az éles kanyarban és néhányan életüket is vesztették. 
Telki és a körzet országgyűlési képviselője akkor dr. Szalóki 
Navratil Dezső orvos-professzor, ornitológus, vadász, a 
képviselőház tagja volt, aki bérelte, kezelte és használta ezt az 
erdőterületet. Nem utolsósorban katonaorvos volt az I. 
világháborúban, ő állíttatta ezt a keresztet az 1937-ben itt 
elvesztett magyar katonák emlékére, és az ő nevének kezdő-
betűi kerültek a keresztre. 

Jóllehet, ez az erdőrész már nem Telkihez tartozik, de mi 
vagyunk hozzá legközelebb, így ezt Telki helytörténetéhez tar-
tozónak is érzem. Ez, meg a történet, amire emlékeztet, arra 
késztetett, hogy újra visszamenjek, és elhozzam az eredeti fake-
reszt elkorhadt maradványait, amit a közelben egy kis vízmosás-
ban találtam meg az avar alatt. 

Valahol mi is a magunkénak tekinthetjük a történetet, gondos-
kodnunk kell tehát arról, hogy akik emlékére a kereszt készült, és 
akik emlékül készítették, ne merülhessenek a feledés homályá-
ba! Tisztelet és köszönet Mindannyiuknak! 

Szigeti Antal 
Fotók: Jakab Mária Ilona 

 

A történet teljes részleteiben elolvasható Apatóczky István 
cikkében az oee.erdlap honlapján. „Kereszt az erdő szélén” címmel a 
történet felkutatását „tizenkét stációban” írta le. Ami pedig a közel-
ben levő „Dezső kunyhó”-t illeti, az Navratil Dezső egykori 
vadászkunyhója volt! 

Emlékkereszt a közút menti erdőszélen 
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Gazdag Erzsi: Új év 
 
Köszöntelek, új év új világa! 
Hozz békességet a világra! 
Terülj, terülj ki, tarka kendő! 
Add elő kincsed, új esztendő! 
Ha új esztendő én lehetnék, 
minden gyermeket úgy szeretnék, 
mintha tulajdon enyém lenne; 
a jövendőmet látnám benne. 
Minden gyermekszív rubinláda, 
s egy-egy új év van abba zárva. 
 

A karácsonyi ünnepek után újra örömmel vették birtokba a 
gyerekek a Telki Zöldmanó Óvodát. Sok érdekes program várta 
őket ebben a hónapban is. 

A szülők anyagi támogatásának köszönhetően január 17-én az 
Ákom-bákom bábcsoport „A suszter manói” című előadását 
nézhettük meg. 

Ebben a hónapban a Mókus, Szamóca, Szivárvány, Tengelice és 
Tulipán csoportban tartottunk nyílt napot. A hagyományokhoz 
híven ezen a napon a szülők megnézhetik, hogy milyen izgalmas 
játékokon keresztül szerezhetnek új tapasztalatokat, milyen 
sokat ügyesedtek, okosodtak csemetéik. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a szülők is fontosnak tartják, és igénylik az ilyen jellegű 
programokat, aminek ékes bizonyítéka, hogy az idén is igen 
sokan vettek részt ezeken a délelőttökön. Köszönjük az érdek-
lődést! 

A 3-4 éves gyermekeinknek szóló Madárfióka programunk 
újabb állomásához érkezett a „Házhoz jön a vadaspark” projekt 

segítségével. A „Téli élővilág” című interaktív foglalkozást Ádám 
bácsi, a Budakeszi Vadaspark zoo-pedagógusa vezette. A kis 
„Madárfiókák” bátran, nagy érdeklődéssel hallgatták az érdekes 
történeteket az állatok téli életéről. A minden érzékszervet meg-
mozgató játékokban szívesen vettek részt. Ezeken a foglalkozá-
sokon mindig van egy élőállat, amivel megismerkedhetnek a 
gyerekek. Ő most egy Pocak névre hallgató, játékos házi görény 
volt, aki igazán hősiesen viselte a gyermekek kíváncsiskodását. 

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány jóvoltából óvodánk 
eszközparkja egy új módszertani játékcsaláddal bővült. 
Intézményünk pedagógusai nagy izgalommal és érdeklődéssel 
vették birtokba az „Okoskocka” fejlesztő eszközcsaládot, ami 
nagy segítségünkre lesz a gyerekek fejlesztésében. Fontos szá-
munkra, hogy a gyerekek örömmel és játékként sajátíthassák el, 
illetve gyakorolhassák azokat a képességeket, amelyek az iskolai 

tanuláshoz, az olvasás, írás, számolás 
zavartalan megtanulásához 
elengedhetetlenül szükségesek. A 
komplex eszközrendszert hét 
eszköz alkotja. Az eszközök az egyes 
mentális funkciók fejlesztését szol-
gálják. A hét funkció: a vizuális per-
cepció; az akusztikus percepció; a 
számolás; a testséma; a térészlelés; 
az anyanyelv; valamint a mese- és 
szövegértés. 

Köszönjük szépen az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítványnak, hogy 
a komplex fejlesztőjáték-család megvásárlásával lehetőséget 
biztosított az intézményben dolgozó pedagógusok módszer-
tani eszköztárának bővítésére, új, korszerű pedagógiai ismeretek 
elsajátítására. 

Befejeződtek a Pedagógiai Szakszolgálat iskolaérettségi vizs-
gálatai. Január 31-ig törvényi kötelezettségünknek eleget téve 
rögzítettük azoknak a tanköteles korú gyermekeknek az adatait, 
akik a 2020/2021-es nevelési évben még egy évig óvodai 
nevelésben fognak részesülni. A 71 tanköteles korú gyermek 
közül 17 kapott évhalasztást, szeptemberben 54 fő kezdi meg 
általános iskolai tanulmányait. 

 

Nyári zárva tartás 
 
Tisztelt Szülők! Az intézmény Harangvirág utcai épületének 
(székhelyének) külső homlokzati felújítási munkálatai miatt az 
óvoda nyári zárva tartása – Telki Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata alapján – a következők 
szerint alakul: Harangvirág utcai székhely – 2020. június 22-
től 2020. augusztus 3-ig; Tengelice utcai telephely – 2020. 
augusztus 3-tól 2020. augusztus 24-ig. 

Ez alapján a nyár folyamán óvodai ellátásra szoruló gyermekeket 
2020. június 22-től augusztus 2-ig a Tengelice utcai épületben, 
augusztus 3-tól 25-ig pedig a Harangvirág utcai épületben 
tudjuk fogadni. 2020. augusztus 25-től mind a két épületben 
fogadjuk majd a gyermekeket. 

Telki Zöldmanó Óvoda 

A Telki Zöldmanó Óvoda januári hírei 
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2020. január 18-án írták meg a központi középfokú felvételi vizs-
gát a kilencedik évfolyamra jelentkező diákok. Az iskolai 
versenyeredmények mellett nagyon fontos, nyolcadikosaink 
hogyan teljesítenek ezen a vizsgán. Hiszen ekkor jönnek az  
esélylatolgatások: vajon bejutnak-e tanulóink az áhított 
középiskolába. Vajon helyes szülői döntés volt-e két évvel 
ezelőtt, hogy a helyi iskolát választották? 

Bár a végleges központi középiskolai felvételi vizsga országos 
eredményeire még várni kell, az előzetes eredmény már megje-
lent (magyar nyelv: 26,81 pont, matematika: 22,67 pont) és több 
középiskola is közzétette az átlageredményeket. Mi is 
összevetettük néhány, az interneten (forrás: https://eduline.hu/, 
https://felvizsga.eu/) elérhetőt iskolánk diákjainak pontszámá-
val. 

Bűvösvölgyben jártunk 
 
Pályaorientációs program keretében a Bűvösvölgy Médiaértés-
oktató Központban járt a 7. évfolyamunk. Diákjaink 
élményközpontú foglalkozásokon ismerkedtek a média hatás-
mechanizmusaival és betekintést nyertek a tudatos média-
használat formáiba. Híradót és hírlapot szerkesztettek, rádiómű-
sort készítettek és filmet is forgattak a professzionális 
eszközökkel felszerelt stúdiókban. 

Újabb sakksiker 
 
Ismét első helyezés az egyéni Sakk Diákolimpia megyei for-
dulójában! Persányi Bálint (6.a) immáron negyedszer lett Pest 
megyei bajnok. 

Gratulálunk az eredményéhez és szorítunk neki az országos for-
dulóban is! 

Egy kis matematika 
– avagy felvételi eredmények

A központi felvételit írató középiskola           Magyar nyelv dolgozatok átlaga          Matematika dolgozatok átlaga 
                                                                                                                                                                                
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium               35,98 pont                                                       33,35 pont 
győri Révai Miklós Gimnázium                               35 pont                                                             34 pont 
Alternatív Közgazdasági Gimnázium                   32 pont                                                             30,2 pont 
veszprémi Vetési Albert Gimnázium                    32,66 pont                                                       28,73 pont 
székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium         30,5 pont                                                          26,1 pont 
soproni Széchenyi István Gimnázium                  29,11 pont                                                       23,04 pont 
Iskolánk tanulói                                                            33,92 pont                                                         34,92 pont 

Ezek alapján azt gondolom, joggal lehetnek büszkék magukra 
tanulóink, hiszen sokat dolgoztak ezekért az eredményekért. 

Célunk, hogy a jövőben is hasonlóan sikeres felvételit írjanak a 
nálunk tanuló diákok, ezért minden évben elemzést készítünk az 

elért eredményekről. Az országos eredményekhez képest szép 
átlagpontszámokon túl számos diákunk kimagasló teljesít-
ményének örülhettünk. 

Fülöp Ottilia 
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2089 Telki, Kökörcsin u. 11. 
 
 
 

Telefon: 06-70-773-7935 

Hirdetés

 GÓLYAHÍR  
Botka Péter Lajos és Dr. Sándor Zsuzsanna első gyermeke: 
Áron Kristóf 

Horváth Zsolt és Strich Anett első gyermeke: Benedek 

Mátyás Richárd és Mátyás-Horváth Janka második gyer-
meke: Eleni 

Scheiling Ákos és Scheilingné Dobos Rita első gyermekei: 
Alíz és Emma 

Gratulálunk! 

 
Könyvelést, 

adóbevallások készítését 
vállalom 

 
 

Ádámné Tarjányi Márta 
 
 

Telki, Gyöngyvirág u. 30. 
30/560-59-67 
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Gyógyszertári ügyeleti beosztás 
Budakeszin 
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy Budakeszi 
város gyógyszertári ügyeleti 
beosztása 2020 márciusában a 
következőképpen alakul: 

Március 1. vasárnap 13.00-20.00 Park Center Patika 

Március 7. szombat 17.00-20.00 Póczi Patika 

Március 8. vasárnap 13.00-20.00 Póczi Patika 

Március 14. szombat 17.00-20.00 Angyal Patika 

Március 15. vasárnap (munkaszüneti nap) 08.00-20.00 Angyal 
Patika 

Március 21. szombat 17.00-20.00 Dió Patika 

Március 22. vasárnap 13.00-20.00 Dió Patika 

Március 28. szombat 17.00-20.00 Park Center Patika 

Március 29. vasárnap 13.00-20.00 Park Center Patika 

 

 

Telki piacnapok 2020-ban 
 
Idén az alábbi szombatok délelőttjén várja a piac Telkiben (a 
Pajta-Faluházban és az épület előtt) az érdeklődőket, vásárlóit: 

március 14., 28., 
április 11., 25., 
május 9., 23., 
június 6., 20., 
július 4., 18., 

augusztus 1., 15., 29., 
szeptember 12., 26., 
október 10., 24., 
november 7., 21., 
december 5., 19. 

A Dió Patika címe:  
Táncsics Mihály u. 9. 

A Póczi Patika címe:  
József Attila u. 47. 

A Park Center Patika címe:  
Bianka u. 1. 

Az Angyal Patika címe: 
Fő tér 1.
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