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„Lehet istened, lehet királyod, 
de akitől félned kell, az az 
adóbeszedő.” 

(Közel ötezer éves ékírásos 
agyagtábla-szövege az ókori 
Mezopotámiából.) 

Tekintve, hogy a 2020-as év 
első felét meghatározó 
világjárvány gazdasági hatá-
sai önkormányzatunk műkö-
dése tekintetében is megke-
rülhetetlenek, költségveté-
sünk krízishelyzeti átalakítása 
után adórendeletünk felül-
vizsgálata is szükségessé és 

időszerűvé vált. 

Többször írtam már e tárgyban korábban, de engedjenek meg 
néhány bevezető, értelmező gondolatot ismét, mert sokan 
lehetnek, akik nem feltétlenül követik az adótárgyú írásokat. 

Adók nélkül összeomlana világunk. Mi az adó? Kötelezően fize-
tendő juttatás, melyből az ezzel megbízott szervezet működteti 
közös világunkat. Tehát magunknak fizetünk. Azért kötelező jel-
leggel, mert tapasztalataink szerint önkéntes alapon nem 
működne a rendszer. A cikk elején olvasható idézetből látszik, 
hogy volt tapasztalat bőven, ötezer esztendő ismeretei sűrűsöd-
nek egy egyszerű adórendeletben. 

Az adó tehát gyakorlatilag egyidős a civilizációval és folyama-
tosan fejlődik. A rossz emlékezetű Néró császár idején, az ókori 
Rómában született meg az adókkal kapcsolatos nyilvánosság 
intézménye. Tehát az, hogy az adó kivetését megelőzze egyfajta 
tájékoztatás a hatalom részéről. Korábban az adót egyszerűen a 
győztes, vagy az erősebb hatalmi csoport vetette ki a vesztesre, 
vagy a gyengébbre, saját hasznára, akkor és úgy, ahogy kedve 
tartotta. Aquinói Szent Tamás és a Summa Theologiae kellett 
ahhoz, hogy megjelenjen a közjó fogalma. A közjó (bonumcom-
mune) az anyagi és szellemi javak, lehetőségek összessége, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy egy közösség tagjai szabadon és 
hathatósan boldogulhassanak, de amely körülmények előál-
lítására egyenként nem képesek. Az adóról való gondolkodás-
nak ez egy fontos fejezete, hisz az adót Szent Tamás óta illik a 
közjóra és nem a hatalom hasznára fordítani. 

Az adó a közteherviselés elve alapján kerül kivetésre. Csúf egy 
mondat, szándékosan hagytam meg a hivatali, germanizmussal 
terhelt bikkfanyelvi formában. Mit jelent ez? Ismét a 
történelemhez kell fordulnunk, de ugranunk kell az időben és 
hazai vizekre evezni. A rendi világban a nemesség nem tartozott 
a mai értelemben vett adózók körébe, tartoztak az uralkodónak, 
de adózás tekintetében nem voltak egyenrangúak a köznéppel. 
Hazánkban a közteherviselést az 1848-49-es szabadságharc le-
verése után Ferenc József (innen a bikkfanyelv) császári nyílt 
paranccsal vezette be, mert korábban a nemesség megtagadta 
ezt. Angliában, ahol a rendi berendezkedés tovább tartotta 
magát, csak 1922-ben vezették be az általános közteherviselést. 
Történelmi hagyomány, hogy a legfelső vagyoni és társadalmi 

rétegek mai napig erős hajlandóságot mutatnak az adóel-
kerülésre, elsősorban nem azért, mert rosszabb emberek 
lennének, hanem mert több lehetőségük van erre. 

Idézem önmagam egy korábbi írásból: „Mire való az adó? 
Minden olyan feladatnak a finanszírozására, amit egyénileg nem 
lehet megoldani, és ami mindannyiunk közvetlen vagy 
közvetett érdekét szolgálja. Adó nélkül nem létezhetne a köz-
szolgáltatások és közfunkciók széles köre, melyekre modern tár-
sadalmunk épül, a honvédelemtől a közvilágításig, az oktatástól 
a környezetvédelemig.” 

Az adóról törvények rendelkeznek. Az adózás szabályozása a 
legmagasabb szintű törvénynél, az Alaptörvénynél kezdődik és 
az önkormányzati adórendeleteknél zárul. Alapszabály, hogy 
adózásról nem lehet szavazni, népszavazást kiírni, mert azonnal 
megszavazná mindenki, hogy ne legyenek adók és egyből össze 
is omlana minden. De tájékoztatni és tájékozódni, egyeztetni és 
véleményeztetni lehet, sőt, szükséges is. 

A legújabb kori demokratikus rendszerekben a szubszidiaritás 
és az önkormányzatiság elve szolgálja a lehető legszélesebben a 
közjót, és viszonylag sok jogkört, köztük számos adózási jogot 
hagytak az önkormányzatoknál. Ez az elv azt mondja ki, hogy az 
adóbefizetések lehető leghatékonyabb hasznosulásáért, a közjó 
érdekében ott kell dönteni róluk, ahol felhasználják e forrásokat, 
és azoknak a képviselőinek kell dönteniük erről, akik érdekében 
felhasználják. 

Szép elv. Sajnos a rendszerváltás óta minden kormány, 
függetlenül irányultságától, pártösszetételétől folyamatosan és 
drasztikusan szűkítette az önkormányzatok jogköreit, 
adókivetési lehetőségeit és központosította az adókat. 

Ennek a folyamatnak következményeként az önkormányzatok 
egyre növekvő függésben vannak, és egyre kisebb az adófizetői 
teljes adóbefizetésen belül az a hányad, amit az önkormányzat 
közvetlenül megkap az adózótól. 

Ha a teljes éves költségvetést vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a 
helyben befizetett adóból a járvány előtti időben is, a már 
meglévő önkormányzati infrastruktúra-rendszer fenntartása és 
a működési költségei csak az év feléig finanszírozhatóak. Az év 
második felét már állami támogatásból oldjuk meg. (Persze ez 
ténylegesen úgy valósul meg, hogy minden önkormányzati 
forinthoz érkezik, érkezhet a központi költségvetésből átlagosan 
egy forint.) Fejlesztésre pedig egyetlen fillér sem maradt. Tehát a 
helyben befizetett adóból még a működési költségeknek is csak 
a fele volt finanszírozható! 

Az önkormányzat költségvetése szigorúan szabályozott. Az 
egyes részterületek finanszírozásához kapunk központi forrás-
kiegészítést. Azonban e forrásokat csak e célokra lehet fordítani 
és mellé kell tenni a saját finanszírozást is. A rendszer központi-
lag ellenőrzött, online felületen működik. Az önkormányzatot 
folyamatosan ellenőrzik jogi, pénzügyi vonatkozásban és eddig 
minden megmérettetést sikerrel vettünk. 

A járvány első hullámának idején, a rendkívüli jogrend alapján a 
Kormány olyan adóügyi rendelkezéseket hozott, melyek költ-
ségvetésünket megrendítették. A gépjárműadót teljes 
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egészében elvonta az állam, és az iparűzési adó területén elren-
delt módosítások is jelentős forráskiesést okoztak. Ehhez adód-
tak hozzá a gazdaság megrendülésének hatásai és a rendkívüli 
járványügyi kiadások. A helyzetet a rendkívüli jogrend idején, 
jogszabályi kötelezettségem alapján, egyszemélyi döntéssel 
elrendelt krízisköltségvetéssel kezeltem. A válságköltségvetést a 
rendkívüli jogrend elmúltával a Képviselő-testület megvizsgálta 
és megerősítette. Az első félévet radikális lépésekkel, de 
átvészeltük. 

A járvány azonban nem ért véget, a Kormány elvonásai is tovább 
élnek. Tapasztalataink alapján, amit egyszer elvontak, azt többet 
nem kapjuk vissza. 

Hosszabb távon nem lehet krízisköltségvetéssel működni. Két út 
áll tehát előttünk. 

Az első, hogy a mostani bevételi szinthez igazítjuk a működést, 
ami jelentős szolgáltatási színvonalcsökkenést eredményez. 
Lemondunk az útjavításokról, a parkgondozásról, a ren-
dezvényekről, és mindenről, ami nem törvényi kötelezettség. Ez 
az életminőség romlásához és az ingatlanok értékcsök-
kenéséhez vezet. Tekintve, hogy ingatlanjaink értéke az elmúlt 
tíz évben folyamatosan nőtt, talán nem ez a legjobb megoldás. 

A másik út, hogy módosítjuk a helyi adókat, ezáltal 
megteremtjük a megszokott működési színvonal és biztonsági 
tartalék pénzügyi hátterét. Azért írtam adómódosítást, mert 
nem feltétlenül emelésről lehet szó. Lehet csökkenteni a ked-
vezményeket, lehet új adókat kivetni, vagy olyan komplex 
megoldásban gondolkodni, ami egyensúlyra törekszik. Én ez 
utóbbit tartom a legjobbnak, mert így oszlik szét a legjobban a 
többletteher. 

Mostani adórendeletünk, és a benne szereplő mértékek több 
mint tízévesek. Jószerivel nem változtattunk semmit, még az 
inflációt sem követtük. Ez járvány nélkül is bátor dolog volt, és 
nagyon fegyelmezett, takarékos működéssel volt csak lehet-
séges. 

A ciklus tervezésénél úgy gondoltuk, hogy az előttünk álló 
éveket adóemelés nélkül visszük végig és – szűken bár, de – 
ennek volt is realitása, azzal a kitétellel, hogy önerős fejleszté-
seink nem lehetnek, csak pályázati finanszírozásból fej- 
leszthetünk. A járvány és annak másodlagos következményei 
azonban áthúzták ezt az elképzelést. Tudomásul kell vennünk, 
hogy a járvány közvetett gazdasági hatásai elsöpörték a ter-
veket. 

Telki sajátossága, hogy lakosságának (átlagosan) kiemelkedő 
pénzügyi lehetőségei vannak (a „leggazdagabb település” 
mítosza), míg az önkormányzat kifejezetten szűkös forrásokból 

gazdálkodik. Meglepő lehet, de a helyi adók szintje viszonylag 
alacsony. Az egy főre eső helyi adóbevétel a legalacsonyabb a 
térségben, a mostani adóelvonások után pedig végképp az. A 
kivethető legmagasabb adókulcsok törvényileg szabályozottak. 
E szintektől a telek- és építményadó tekintetében messze 
vagyunk, más adónemnél pedig nincs érdemi jelentősége. Az 
iparűzési adó mindenhol 2%, csak nálunk 1,8%, de ez valószínű-
leg mindenhol egységesülni fog 2%-on. 

Ésszerű döntés tehát, ha a helyi adók rendszerén módosítunk. 
Ennek menete, módja és mértéke azonban kérdéses. Az adómó-
dosításnak megszabott határideje is van, ezért tárgyaljuk most, 
és nem korábban vagy később. A jövő évnek csak úgy tudunk 
biztonságosan nekiindulni, ha előtte meghatározzuk a 
következő időszak szabályait. 

A Képviselő-testület igyekezett minden elérhető információt 
beszerezni és több körben tárgyalva elemezni a lehetőségeket. 
Kialakult az elvetendő lépések köre, a különféle kisadók, kezel-
hetetlen megoldások halmaza. Semmi értelmét nem látjuk az 
ebadóhoz hasonló megoldások bevezetésének. A tényleges 
mozgástér a kedvezmények, az építmény-, telek- és iparűzési 
adó, valamint idegenforgalomhoz köthető járulékok 
mértékének meghatározásánál, és a sávos adózás finomítása 
terén van. Az adóalanyok és adótárgyak megvizsgálása után 
olyan módosítást szeretnénk, ami biztosítja a település biztonsá-
gos finanszírozását a megváltozott körülmények között is, de 
senkire nem ró elviselhetetlen terhet. 

A döntés előtt szeretnénk minél több információhoz, vissza-
csatoláshoz jutni. Ezért útjára indítunk egy kérdőívet. A kérdőív 
olyan kérdéseket tartalmaz, melyekre adott válaszok segítik a 
lehető legjobb megoldás kidolgozását, ami a legközelebb van 
ahhoz, amit közösségünk kívánatosnak tart. Kérem, hogy minél 
többen töltsék ki ezt a kérdőívet és a megjegyzés rovatban írják 
le kiegészítéseiket is! Ugyan úgy szól a törvény, hogy szavazni 
nem lehet adóról, de azt semmi nem tiltja, hogy tájékozódjunk 
és kikérjük az itt élők véleményét. 

Kérem, ha tehetik, keressék vissza és olvassák el a korábbi 
adótárgyú cikkeket (https://www.telki.hu/docs/e-hivatal/telki-
naplo/2018/2018-04.pdf ; https://www.telki.hu/docs/e-hiva-
tal/telkinaplo/2019/2019-07.pdf ), mert úgy összefüggéseiben 
láthatják mindazt, amit fentebb leírtam. Tanulmányozzák hatá-
lyos adórendeletünket is (https://www.telki.hu/in-dex.php/ren-
deletek/ado-rendeletek), hogy egyértelmű legyen a valós 
helyzet. Közös cél, hogy olyan megoldást találjunk, ami legtöb-
bünk számára elfogadható, sőt, támogatott. 

Deltai Károly 
polgármester 
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Sajnos minden pontosan úgy történt és történik, ahogy azt sejteni 
lehetett. Csodák nincsenek. Pénz beszél, ember hullik, az osto-
baság tort ül. A járványparadoxon csillámporos ködében született 
„nagy újranyitás”, és a nyári kontrollálatlan „pörgés” eredménye a 
tavaszinál sokkal rosszabb helyzet lett. Felfoghatatlan butaság és 
cinizmus csap egymás tenyerébe, harsány hülyeség nyomja el a 
bizonytalan értelmet, haszonlesés győzedelmeskedik a morál 
felett. Így volt ez mindig, nincs új a nap alatt. Olvassanak 
Boccacciót, vagy tekintsék meg idősb Brueghel Péter és Bosch 
Jeromos idevágó, nagyszerű festményeit. 

Jön az ősz, a hideg, nyirkos ősz, amikor mindenféle náthák mellett 
az influenza szokott beköszönni. Most kaptunk mellé egy új kórsá-
got is, a kínai denevérbajt. Meg lehetne állítani? Meg. De sajnos 
csak részleges bezárásokkal és korlátozásokkal. Pénzbe kerülne? 
De még mennyibe! Megtörtént a fejszámolás, a matek és az ered-
mény ismert. Minden be lett árazva. A járulékos veszteségek is. 

The show must go on! 

Védekezhetünk persze a magunk módján, és kell is, hogy védekez-
zünk, nincs más esélyünk, de gyermekeinket csak el kell enged-
nünk az iskolákba és legtöbben nem tudunk otthonról dolgozni 
sem. Úgyhogy keverednünk kell a vírustagadókkal, bagatel-
lizálókkal, és szinte csak a vakszerencsén múlik, hogy ki, mikor 
kapja meg a betegséget, amire még mindig nincs vakcina, gyógy-
szer se nagyon. Az idő nem nekünk dolgozik. Minden héttel nő  
 
 

az esélye annak, hogy hazahurcoljuk a vírust. Viseljük a maszkot, 
viseljük a kockázatot. Nincs más választásunk. 

Korábbi, hosszabb írásomban abbéli naiv reményeimet fejeztem 
ki, hogy a mi iskolarendszerünk adott ennek az országnak annyi 
alapismeretet, amivel a tömegek is fel tudják fogni az elemi össze-
függéseket. Tévedtem. Optimista előfeltevésemmel szemben 
sajnos sokan nem képesek értelmezni és egymásra vetíteni két 
diagramot. Nem tudják elképzelni, hogy mi az exponenciális 
növekedés, nem értik, hogy okból következik az okozat. 
Gyakorlatilag nincsenek természettudományos ismereteik. 
Öntudatuk és véleményük viszont van, és van hozzá nyil-
vánosságuk is, ami miatt a hülyeség fénysebességgel terjedhet és 
beelőzheti a vírus terjedését. Míg a vírusnak 2,5 a reprodukciós 
rátája, a hülyeségé szinte korlátlan. 

Donald Trump, az USA mérsékelten értelmes elnöke elkapta a 
vírust. A világon elérhető legjobb orvosi ellátásban fog részesülni 
majd, kicsi tehát a valószínűsége, hogy bármi baja esne, de a nagy 
vírus-relativizáló és bagatellizáló azért most igazán megtehetné, 
hogy kipróbálja saját magán világraszóló ötletei egyikét, a 
tisztítószerivást vagy az UV-lámpa lenyelését…(Ne! Még vélet-
lenül se!) 

A Jóisten olykor büntet, de legalább van iróniaérzéke. 

Emberséget, egészséget kívánok. Vigyázzanak az idősebbekre és a 
betegekre! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Idősebb Pieter Brueghel: A halál diadala (1562) – Madrid, Prado
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri 
Hivatalban a koronavírus járvánnyal összefüggésben, járványü-
gyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként 2020. 
szeptember 7-től korlátozzuk az ügyfélfogadást. 

Személyes ügyintézés ettől a naptól kezdődően csak előre 
egyeztetett formában történhet. Kérjük az Ügyfeleket, hogy 
törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy 
elektronikus formában intézzék el, csak a legszükségesebb eset-
ben, kizárólag az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést 
követően történjen személyes ügyintézés. 
 
Adóügyben felvilágosítás telefonon a 06-26-920-807-es vagy a 
06-26-920-817-es telefonszámon, vagy az ado@telki.hu, 
ado2@telki.hu és ado3@telki.hu email címen lehetséges. 

Műszaki ügyintézés telefonon a 06-26-920-802-es vagy a 06-
70-429-7267-es telefonszámon, 

Behajtási engedély ügyintézés a muszak@telki.hu email címre 
elküldött kérelem és engedély alapján lehetséges. 

Anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818-as 
(anyakönyv), a 06-26-920-808-as (igazgatás) telefonszámon, 
illetve az anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu email 
címen lehetséges. 

Étkezési ügyintézés telefonon a 06-26-920-806-os, a 06-70-429-
7258-as számon vagy a munkaugy@telki.hu email címen lehet-
séges. 

Iratleadás postai úton, vagy csak és kizárólagosan a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges. 
 
Megértésüket ezúton is köszönjük! 

Telki Polgármesteri Hivatal 
Telki Önkormányzat 

Ügyfélfogadási korlátozás

Szeptember közepétől kizárhatóak az utazásból azok az 
utasok, akik nem hordanak az orrukat és szájukat 
eltakaró maszkot a Volánbusz járatain - közölte hon-
lapján a társaság. 
 

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében 
a Volánbusz zárt utasforgalmi területein és összes járatán is 
kötelező a száj és az orr eltakarása. Szeptember 15-től az autóbusz-
vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja 
be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezett-
ségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Utazás közben a jegy- 
és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, ered-
ménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárják az 
utazásból az érintetteket. 

A társaság rendőri intézkedést kér a helyzet kezeléséhez, ha az utas 
megtagadja szája és orra eltakarását, nem veszi tudomásul a fel-

szállás tiltását vagy az utazásból való kizárást. A hatóság ilyen eset-
ben szabálysértési eljárást kezdeményezhet, és 10 ezertől 50 ezer 
forintig terjedő bírságot szabhat ki. A rendőrség emellett az 
autóbusz-állomásokon és az autóbuszokon szúrópróbaszerűen 
ellenőrzi a maszkviselési kötelezettség betartását, szabályszegés 
esetén bírságot ró ki. 

A Volánbusz felhívja a figyelmet arra, hogy munkatársai a ren-
delkezéstől semmilyen indokkal nem térhetnek el, és kéri utasai 
együttműködését, továbbá azt, hogy tartsák be a közegészségügyi 
előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség 
esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. A 
sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében 
jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus 
jegyvásárlási lehetőségeket. 

Tilos maszk nélkül utazni a Volán járatain

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az orvos-beteg találkozá-
sok csökkentése érdekében döntött a Telemedicina szolgáltatá-
sainak fenntartása mellett. Tájékoztatásuk alapján a táv-gyógy-
szerfelírás szolgáltatása, továbbá a távkonzultáció lehetősége is 
megmarad az egészségügyben, miután megjelent az erről szóló 
rendelet a Magyar Közlönyben (33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet). 

Ez azt jelenti, hogy az ellátás sajátosságait és orvosszakmai 
indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehet a beteg távol-
létében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot 
felállítani, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást ellátni 

távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs tech-
nológiák révén hozzáférhető információk alapján. Az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) a 
Telemedicina során végzett szolgáltatások is bekerülnek, 
ahogyan az elmúlt időszakban azt a páciensek megszokhatták. 

Az orvosokkal, védőnőkkel folytatott távkonzultáció, valamint a 
telefonon történő gyógyszerfelírás a járványhelyzetben az 
egészségügyi dolgozók és a lakosság biztonságát is támogatja. 
Az így felírt gyógyszereket továbbra is lehetőség van TAJ-szám 
megadásával és a kiváltó személy azonosításával kiváltani. 

Marad a telemedicina 
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Járványügyi tájékoztató 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
Deltai Károly polgármester helyi járványügyi tájékoztatóját. 
 

Óvodai létszámfejlesztés kérdése 
 
A testület úgy határozott, hogy a Telki Óvoda létszámkeretét 
határozott időre, a 2020/2021-es nevelési évre egy fővel 
(pedagógiai asszisztens) bővíti. A személyi juttatások fedezetét a 
2020-as és 2021-es költségvetés biztosítja. 
 

Alapító okirat módosítása 
 
A képviselő-testület döntött a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának két lépcsőben történő módosításáról. 
 

Helyiségbérleti díjak meghatározása 
 
A testület döntött a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
helyiségbérleti díjainak módosításáról. 
 

Sportkoncepció elfogadása 
 
A képviselő-testület elfogadta Telki község 2020-2025. évi 
sportkoncepcióját. A napirend keretében döntött továbbá az 
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények 
hasznosítása tárgyában a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtárral, a Tankerülettel, valamint a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel történő megállapodás aláírásáról, a sportko-
ordinátor foglalkoztatásáról és a sportcsarnok házirendjének 
elfogadásáról is. 
 

Sportpark program, sporteszközök  
áthelyezése 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Telki, 723/1-es helyraj-
zi-számú ingatlanon található, az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány anyagi hozzájárulásával megvalósított sportesz-
közöket, valamint a 935/2-es hrsz-ú ingatlanon található 
sporteszközöket áttelepíti a 731/22-es hrsz. alatti ingatlanra, az 
új sportcsarnok körüli zöldterületre. A testület ismételten kinyil-
vánította azon szándékát, hogy a Nemzeti Szabadidős - 
Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó új 
sportparkot a 723/1-es hrsz-ú ingatlanon kívánja létrehozni. 
 

Pályázatok benyújtása 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Magyar Falu program 
keretében pályázatot nyújt be: 
-     a Rózsa utcai kerékpárút (750 méter) felújítására, 

-     a temetőben lévő ravatalozó épületének felújítására, 

-     a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására (tető-
szerkezet cseréje, homlokzat színezése, bejárati ajtó cseréje), 

-     a Harangvirág utcai óvodaépület tetőszerkezetének 
javítására és a külső nyílászárók cseréjére, 

-     óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztésére, 

-     szolgálati lakás homlokzati hőszigetelésére, az épület körüli 
járda javítására, eszközbeszerzésre. 

 

Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása 
 
A testület elfogadta a Telki víziközművek 15 éves Gördülő 
Fejlesztési Tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a benne szereplő 
fejlesztések, beruházások jóváhagyása egyedi testületi dön-
téseket követően valósítható meg. 
 

Szolgáltatási szerződés módosítása 
 
A képviselő-testület 2020. szeptember 1-jei hatállyal módosítot-
ta a közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak 
ellátására vonatkozó, a Hungast Vitel Kft-vel fennálló szolgál-
tatási szerződését. A gyerekek/tanulók étkeztetésének térítési 
díjai a 2020/2021-es tanévben változatlanok maradnak. 
 

Takarítási szolgáltatás díjemelése 
 
A testület úgy határozott, hogy az óvoda, a polgármesteri 
hivatal, az orvosi rendelő, valamint a közösségi ház és könyvtár 
épületei napi takarítási, valamint nagytakarítási munkálatainak 
elvégzésére vonatkozó szerződéses díjak tekintetében, a 
DigBuild Kft. részéről tett javaslat alapján 2020. szeptember 1-
jétől 3,4 %-os díjemeléshez járul hozzá. 
 

Közterületi hasznosítás kérdése 
 
A képviselő-testület nem járult hozzá a Telki, 788-as hrsz-ú 
közterületi ingatlan megvásárlásához, amelyet a 776/2-es hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa kezdeményezett. 
 

Vételi ajánlat 
 
A testület nem támogatta a Telki, 1266/7-es hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására érkezett ajánlatot. 
 

Önkormányzati rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület módosította az építményadóról szóló 
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletet. 
 

Etikai kódex elfogadása 
 
A testület elfogadta a Telki Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselőire vonatkozó etikai kódexet. 
 

Telekalakítás kérdése 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja az 556/4-es és 
556/5-ös hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezési eljárását 
rögzítő telekalakítási szerződés aláírását. 
 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről 
 

Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból 
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló  
rendelet módosítása 
 
A testület elfogadta az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló 
14/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosítását a hivatali 
helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés engedé-
lyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás díjairól. 
 

Fogorvosi rendelő használatának kérdése 
 
A képviselő-testület döntött a fogorvosi alapellátás 
működtetésére vonatkozó 4/2020. (II.3) számú önkormányzati 
határozat változatlan formában történő hatályban tartásáról, 
azzal együtt, hogy a járványhelyzettel összefüggésben a már-
cius, április, május és június hónapokra a fogorvosi rendelő 
használatának díját elengedi. 
 

Kitüntető címek adományozása 
 
A testület úgy döntött, hogy az iskola vezetőjének javaslata 
alapján Horváthné Toldi Szilvia és Zámbó Miklós részére Havas 
Ferenc-díjat adományoz. 
 
 

Szeptember 4. 
 

Bérleti díjak meghatározása 
 
A képviselő-testület döntött az önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények helyiségeinek bérleti díjairól. 
 

Tájékoztató a piac üzemeltetése kapcsán 
 
A testület elfogadta a piac üzemeltetésének kérdéseiről szóló 
egyeztetés jelenlegi állásáról tartott tájékoztatót. 
 

Vállalkozási szerződés aláírása 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a „Zsámbéki-
medence szennyvíztisztításának fejlesztése (ÉMO 17)” elneve-
zésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú projekt ter-
vezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására 
vonatkozó, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti tárgyú vál-
lalkozási szerződés aláírását. 

szb 
 

Telki Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

 

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, amely itt érhető el: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett 
jelszó” funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. 

A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellék-
letekkel ellátva postai úton vagy személyesen a Telki 
Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani 2020. november 5-
ig. 

A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek és a pályázati 
űrlap az önkormányzat honlapján (https://www.tel-
ki.hu/index.php/hirdetmenyek/2153-bursa-hungarica), 
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ismerhető 
meg. 

Telki Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
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Szociális tűzifaigénylés az 
önkormányzattól 
 
Telki Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által 
meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton az idei évben is 
támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz. 

A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére biz-
tosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható. 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátá-
sokról szóló 17/2017. (X.31.) számú Ö. rendelet 15.§-a 
értelmében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzi-
fatámogatásra vonatkozó kérelmet nyújthat a szociális 
bizottság azon szociálisan rászoruló, bejelentett állandó telki 
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a településen élő 
személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének négyszeresét (114.500 Ft). 

A szociális tűzifajuttatásra vonatkozó kérelmet írásban kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2020. október 20-ig. 

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők 
jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb 
jövedelmekről. 

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással 
történik. 

Telki Önkormányzat 

 

Terembérlés az új  
sportcsarnokban 
 
 
Szeptember 5-én átadásra került a Pipacsvirág Általános Iskola 
és a Muskátli park szomszédságában megépült, új sportcsarnok. 
Az érdeklődők számára a terembérléssel kapcsolatban Egri 
Eszter sportkoordinátor ad felvilágosítást. 

Elérhetőségek 

• Telefon: 06-70-674-3799 

• Email: sportkoordinator@telki.hu 

Tarándszarvas játszóház 
 
Hosszú kényszerszünet után 2020. szeptember 5-én folytatódott 
a Tarándszarvas játszóház sorozat. 

A hagyományőrzés jegyében, a régi idők hagyományos őszi 
munkáihoz kötődően a szövés, fonás, nemezelés rejtelmeivel 
ismerkedhettek meg a gyerekek, amiben Toma Krisztina és 
Kövesi-Kluge Krisztina szakavatott kézműves játszóház vezetők 
voltak segítségükre. 

Reményeink szerint – a járványhelyzet függvényében – 
sorozatunk október 17-én folytatódik majd csuhézással és 
csutkababa készítéssel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A játszóház sorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap támogatásával 
valósulhat meg. 
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Nagyszabású sportcsarnok átadót, Sport- és Egészség-
napot, valamint Minifesztivált tartottak Telkiben, 
szeptember első hétvégéjén – az aktuális járványügyi 
előírások figyelembe vételével és betartásával. 
 
Szeptember 5-én régóta várt eseményre került sor Telkiben: 
átadták a sportszerető felnőtteknek és gyerekeknek az iskola és 
óvoda szomszédságában épült új sportcsarnokot! 

A szombat délelőtti ünnepélyen – amelyet a Sportnap 
keretében örömfutás és -kerékpározás előzött meg – a helyi 
sportbarátok mellett jelen voltak a környékbeli települések 
vezetői, Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, 
valamint a finanszírozó, beruházó Magyar Labdarúgó Szövetség 
képviseletében Roskó Zoltán operatív igazgató és Dunai Antal 
szakmai ügyekért felelős alelnök. 

Deltai Károly ünnepi beszédében kiemelte, hogy a sport és a 
rekreáció központi fontosságú az itt élők számára, és nem 
véletlen az sem, hogy az MLSZ edzőközpontja településünkön 
található. Telki polgármestere kifejtette: hosszú tárgyalási és ter-
vezési folyamat eredménye, hogy a Labdarúgó Szövetség 
beruházásában megépülhetett a telkiek számára az impozáns 
létesítmény. Példanélkülinek nevezte azt, hogy az első, kevésbé 
tetszetős változat helyett a lakossággal és az MLSZ-szel történő 
egyeztetéseket követően egy jóval nagyobb volumenű, a 
község arculatához illeszkedő, minden igényt kielégítő csarnok 
valósulhatott meg. A modern csarnok számtalan sportágnak 
helyet tud adni, így mostantól igazán komoly perspektíva áll a 
helyi sportélet előtt, ráadásul az óvodai és iskolai tornaórákon is 
nagy hasznát vehetik az intézmények. Hozzátette, a község 
sportkoncepciójában elsődleges célként van megjelölve a helyi 
gyermeksport segítése, mivel az egészséges élethez elenged-
hetetlen a fiatalkorban elkezdett testedzés. 

Deltai Károly a rugalmas és megbízható partnerségért 
köszönetet mondott a beruházó MLSZ-nek és a kivitelező 
Ívcsarnok Kft.-nek, kiemelten Dr. Vági Márton főtitkárnak, Roskó 
Zoltán operatív igazgatónak, Csúti György beruházási igazgató-
nak, és Kovács Balázs ügyvezető igazgatónak, valamint Láris 
Barnabás főépítésznek. A polgármester köszönetét fejezte ki 
továbbá a helyi civil közösségnek, akik segítették a közös cél 
megvalósulását, a képviselőtársaknak a kitartásért és 
együttműködésért, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói-
nak a szívós és kitartó háttérmunkáért. 

Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmond-
ta: a magyar emberek testi és lelki egészsége szempontjából 
örömteli, hogy az elmúlt 10 évben hazánk szinte minden 
településén átadásra kerültek sportlétesítmények. 
Hangsúlyozta, ez a csarnok is azt szolgálja, hogy a felnőtteknek 
és különösképpen a gyermekeknek meglegyen a lehetőségük a 
sportolásra, akár a rekreációs, akár pedig a versenysport terén. A 
jövő sporteredményei – köztük a csúcseredmények – ugyanis itt 
alapozódhatnak meg, és ami a legfontosabb, egy egészséges 
egyénekből álló társadalom jöhet létre. A képviselő végezetül 
elmondta: azt kívánja, hogy az itt élők használják egészséggel az 
épületet. 

Dunai II Antal olimpiai és magyar bajnok, 31-szeres válogatott 
labdarúgó, futballedző, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja 
elmondta, az MLSZ szakmai ügyekért felelős alelnökeként nincs 
számára örömtelibb dolog, mint egy ilyen új sportpálya átadása. 

Ebben tényleg minden benne volt! 
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Hozzátette, a Labdarúgó Szövetség egy évtizede célul tűzte ki, 
hogy a hazai sportinfrastruktúra több mint fél évszázados 
lemaradását lefaragja, és azóta rengeteg olyan létesítményt 
(foci- és edzőpályákat, dühöngőt, stb.) építettek, mint amilyen a 
telki sportcsarnok. A sportdiplomata reményét fejezte ki a tekin-
tetben, hogy az itt pallérozódó kis futballistákból lesz majd a 
következő Albert Flórián vagy éppen Bene Ferenc. A brazil csil-
lagot, Ronaldinhót idézve kiemelte: ahhoz, hogy valakiből nagy 
játékos váljon, nem elég a tehetség, az adottság, nagyon sok 
munkára is szükség van. Hozzátette, az iskolában a foci mellett 
sok más sportot is űzhetnek a fiatalok, és reméli, hogy több 
olimpiai bajnok kikerül majd innen a jövőben. Arra kérte a telki 
lakosokat, vigyázzanak erre az ékszerdobozra, használják és sze-
ressék a csarnokot, hogy sok olyan rendezvény helyszíne 
lehessen, amelyek maradandó sportélményt adnak az itt 
élőknek. 

A beszédek után Dunai Antal és Deltai Károly ünnepélyesen 
átvágták a csarnok bejáratánál feszülő szalagot, így hivatalosan 
is átadták a létesítményt a telkieknek. A közönség ezt követően 
birtokba vehette az épületet, és az érdeklődők egy látványos 
freestyle labdazsonglőrködésnek lehetettek szemtanúi, majd az 
olimpiai bajnok jóvoltából útjára indult a labda, és kezdetét 
vette a sportpályán az első futballmérkőzés – amelyet 
reményeink szerint még minimum milliónyi követhet majd! 

Telki új, kívül és belül is látványos sportcsarnoka immáron a 
telkieké lett – akik az építészeti részletekre is kíváncsiak voltak, a 
délelőtt folyamán kisebb csoportokban részt vehettek egy ter-
vezői vezetésen. Ám a délelőtti program még ezzel sem ért 
véget, a Muskátli parkban ugyanis több sportág képviselői 
mutatták be tudásukat. Sőt, két telki futónőnek is tapsolhatott a 
közönség közelmúltban elért nem mindennapi teljesít-
ményükért: Tóth Éva a Korintosz versenyen, 160 km-en lett első 
helyezett, míg Nagy Szilvia az Ultra Kék Trailen, 68 km-en 
szerezte meg az ezüstérmet – ezúton is szívből gratulálunk 
nekik! 

Méltatásukat követően a Telki SE Ritmikus Gimnasztika szak-
osztályának rövid bemutatóját láthatták a nézők. A gyermek RG-
csapat Polka című rövid programját Fecsó Flóra, Major Panni, 
Papp Viola, Schiroki Nadin és Szondy Barbara adták elő. A 
második gyakorlat egy esztétikus csapatgimnasztika alapokra 
készült táncos koreográfia volt, amelyet Heitler Tünde, Szabó 
Noémi és Osztie Dóri révén csodálhatott meg a közönség. Az 
esztétikus csapatgimnasztika Madarak című hosszú programját 
a Telki SE junior csapata – Bárány Réka, Dobrovitz Jázmin, 
Kincses Dorina, Kosztricz Kinga, Major Panni és Ráduly Kata – 
mutatta be. 

Fél 12-től a Taekwon-do Hapkido Egyesület tagjai álltak szín-
padra: a fiú-, majd a lánycsapat formagyakorlata után egy tradi-
cionális küzdelmet és egy Hapkido technikai bemutatót kö-
vethettek nyomon a jelenlévők. Végül pedig a Pátyi Torna SE 
jóvoltából akrobatikus tornát láthatott az, aki ezen a délelőttön 
ellátogatott a Sportnapra. 

 

A sport mellett a szórakozás is teret kapott 
 
Ezen a napon a délelőtt a sporté, a délután pedig a szórakozásé, 
no meg az egészségügyi szűréseké volt, immáron a faluközpont-
ban, a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtárnál. 

Az épületben zajlott az Egészségnap, amelynek keretében, Telki 
Önkormányzata és a Budakeszi Járás Egészségfejlesztési Iroda 
együttműködésében, a VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosító-
számú projekt jóvoltából szűrővizsgálatokon, életmód-tanács-
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adáson és egészségmegőrző programokon vehettek részt az 
érdeklődő telkiek. 

A gyermekeket a Polgármesteri Hivatal mögötti füves területen 
izgalmas játszóház és gyermekfoglalkoztató várta. A 
Tarándszarvas játszóház keretében bepillanthattak a szövés-
fonás, nemezelés rejtelmeibe, az Árpád Népe Hagyományőrző 
Kulturális és Sport Egyesület jóvoltából pedig többek között 
vívhattak, íjászkodhattak, célba dobhattak, búzát őrölhettek, 
körhintázhattak és megismerkedhettek a jurták világával. 

A fesztiválok szokásához híven ezúttal is volt kirakodóvásár a 
Petőfi utcában, a közösségi ház udvarán felállított színpadon 
pedig neves fellépőket köszönthettünk, akik énekükkel, 
zenéjükkel, olykor pedig humorukkal fokozták a jó hangulatot – 
a Villon Trio például elképesztően szórakoztató produkcióval 
rukkolt elő. 

Este a templomban a komolyzenét kedvelők örömére az R17 
Régizene Együttes lépett fel, és tartott hangversenyt az épülő 
katolikus közösségi ház javára, majd az idei Érdemérmesek – 
Szász-Szalai Henrietta és Pasztircsák János – köszöntése és mél-
tatása, a telki kitüntetések átadása következett. 

Naplementekor a Messessippi (ex Voodoo Papa Duo) fan-
tasztikus, mindent elsöprő erejű koncerttel pörgette fel a jelen-
lévőket, majd akit csak lehetett, táncra perdített a Pedrofon 
zenekar, amelynek tagjai igazi bulihangulatot hoztak az estébe, 
teljessé téve az egész napos programfolyamot. 

Szilágyi Balázs 

Fotók: Messzi Ke, szb 

További fotók a hátoldalon és a Telki Facebook-csoportban 
láthatók. 
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A szeptember 5-i sportnapon, a Muskátli parkban 
Berényi Ildikó, a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár vezetője két Telkiben élő futónőt köszöntött 
közelmúltban elért sportsikereikért. A közönség tapsa 
joggal szólt, ugyanis Tóth Éva a Korintosz versenyen, 
hihetetlen távon, 160 kilométeren lett első helyezett, 
míg Nagy Szilvia az Ultra Kék Trailen, szintén fan-
tasztikus teljesítménnyel, 68,4 kilométeren szerezte 
meg az ezüstérmet. 

 

Tóth Éva tizenkét éve egy barátja invitálására kezdett el futni. 
Sokáig „csupán” egy-egy kört tett meg a Margit-szigeten, aztán 
egyszer elültették a bogarat a fülében, hogy mi lenne, ha többet 
is megtenne. Innentől kezdve pedig már nem volt megállás. 
Bekerült egy triatlonos társaságba, és gyorsan nagy szerelem 
lett számára ez a három sportág (úszás, kerékpározás, futás). 
2011-ben Nagyatádon megcsinálta a hosszú távú triatlon orszá-
gos bajnokságot, vagyis az ironmant. Ott ismerkedett meg pár-
jával is, aki javarészt terepen fut ultratávokat. Később, látva 
otthonukban a versenyek teljesítéséért kapott rengeteg érmet, 
serleget és plakettet, kedvet kapott kipróbálni, milyen is az ultra-
futás. 2012-ben született meg a lányuk, majd 2013-ban tel-
jesítette az első maratonnál hosszabb távját. Ez pedig 
hihetetlenül jó élmény volt, így egyre csak növelte a hosszokat. 

Elmondása szerint soha nem tombolt benne a versenyszellem – 
a megmérettetésekre is inkább csak a társaság miatt jár –, 
magáért a sport szeretetéért fut. Az edzéseit majdnem mindig 
egyedül végzi, szerencsés napokon pedig a szomszédban élő 
Nagy Szilviával szoktak együtt edzeni. 

Szinte mindig a környező erdőkben fut. Számára az erdő egy tel-
jesen más világ, ott érzi magát igazán jól. Van néhány kedvenc 
fája, amelyeket rendszeresen meglátogat, és tudja, hol vannak a 
vadetetők, ahol hajnalban meglesheti az állatokat. Az ősz a ked-
venc évszaka, a színes természetnél szebbet el sem tud képzelni. 

Nagy Szilvia életének sokáig nem volt része a sport. Öt és fél 
éve egészségügyi okokból kezdett el kocogni a Legelődombon. 
Öt évvel ezelőtt teljesítette az első 10 kilométeres távját a 
Vivicittán, Tóth Éva bíztatására. Ettől fogva a kíváncsiság motivál-
ta, tudni szerette volna, hogy mire lehet képes, és vágyott a kilo-
méterekre. Bár rendszertelenül, de egyre többet futott, ami 
egyre nagyobb örömet hozott számára. Három éve kezdett 
rendszeres munkával, edzői segítséggel felkészülni a Budapest 
Maratonra, amelyet 2017 őszén sikerült teljesítenie. Ezután 
egyre többet futott terepen Évával és a férjével, így szép lassan 
hozzászokott, hogy egyedül is bemerészkedjen az erdőbe. 

Két éve teljesítette az első 54 kilométeres terepultra távot, tavaly 
pedig négy 50 kilométer fölötti és sok rövidebb versenyen vett 
részt. Eredményei közül arra a legbüszkébb, hogy a 2019 
szeptemberében, a Keszthelyi-hegységben megrendezett, 
Vadlán terepultra verseny 50 kilométeres távjának női győztese 
volt, majd november 1-jén teljesítette a Piros85 terepfutó ver-
seny 88 kilométerét 10 óra 16 perc alatt, amivel hetedik nőként 
ért célba. Idén nagyon sok viadal elmaradt, ám az augusztus végi 
UltraKék Mátra Trail 68 kilométerének megtétele után felállha-
tott a dobogó második fokára. 

Edzéstervét a férje írja, és ő készíti fel a megmérettetésekre is. 
Sokat futnak együtt a környékbeli erdőkben, a sport fontos 
része lett az életüknek. Számára a legnagyobb motiváció az ultra 
terepfutásban az, hogy jó érzéssel végigmenjen az úton minden 
körülmények között, legyőzzön minden nehézséget – sokszor 
saját magát is –, a megérkezés után pedig okuljon a megszerzett 
tapasztalatokból, amelyek által tovább fejlődhet. 

Elképesztő sportteljesítmények 
– telki futónők, akikre igazán büszkék lehetünk
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- Mióta él Telkiben? 

- 2018 márciusában költöztünk ide a családommal Törökbálintról. 
Férjemmel három gyermekünk van, két fiú és egy lány, akik öt, hat 
és fél, valamint kilenc évesek. Imádok itt lakni, szeretem a 
környező erdőket is. 

- Hogyan került a telki közösségi élet fősodrába? 

- Szalai Heni révén – aki aktív közösségi tevékenységeiért idén 
Érdemérmet kapott az önkormányzattól – egyből a 
beköltözésünk után belecsöppentem a helyi életbe. Ő elhívott 
egy alapítványi egyeztetésre, ami az akkori sportnap 
szervezéséről szólt. Innentől kezdve az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány önkéntese lettem, és mivel rekreációs sportszervezői 
végzettségem van, ha bárkinek bármilyen sporttal kapcsolatos 
kérdése volt, engem keresett meg, nálam futottak össze a szálak. 

- Úgy tudom, aktívan sportol. Mióta része a rendszeres mozgás az 
életének? 

- Mivel szüleim testnevelő tanárok – édesapám atlétika szakedző 
–, a sportnak mindig is fontos szerep jutott a családunkban. Hat 
éves koromban kezdtem el futni, és egészen húsz éves koromig 
az atlétika szerves része volt az életemnek. Fiatalon többszörös 
korosztályos országos és Európa-bajnok voltam 800 és 1500 
méteres távokon. 

Budaörsön nőttem fel, gyermekkorom óta ahhoz szoktam, hogy a 
közeli erdőben tudok futni, és ezt szerencsére itt, Telkiben is 
megtehetem. Idén júliusban például teljesítettem a maratoni 
távot (42 km), két hónapos felkészülést követően. 

- Hogyan „került képbe” a sportkoordinátori szerep kapcsán? 

- Amikor nyáron kész lett a sportcsarnok, Deltai Károly pol-
gármester elhívta az alapítvány vezetőjét, Koltai Piroskát, hogy 
megnézze, milyen felszerelések vannak, és mi az, amire még szük-
ség lehet. Piroska pedig megkért engem, hogy együtt tekintsük 
ezt át. A polgármester úrral beszélgetve aztán kiderült, hogy nincs 
igazán olyan szereplő – se az önkormányzat, se a közösségi ház 
részéről –, akinek lenne kapacitása a helyi sportélet egészének 
koordinálására, én pedig jeleztem felé, örömmel segítenék 
ebben. Amióta megbíztak ezzel, szívemmel, lelkemmel végzem 
ezt a munkát. 

- Pontosan milyen teendőkkel jár mindez? 

- Alapvetően a helyi sportélet szervezése a feladatom. Szeretném 
ezen felül az eddiginél is színesebbé tenni a helyi sportolási 
kínálatot, hogy mindenki megtalálhassa a neki leginkább tetsző 
mozgásformát. 

- A Telki község következő 5 évére szóló sportkoncepciójának 
szerzőjeként mit emelne ki a dokumentumból? 

- A sportkoncepció egy idézettel indul, amely Gáldi Gábor sport-
pszichológustól származik: „A rekreáció a jó közérzet, a jól érzés, a 
jóllét, a jó minőségű élet megteremtésének módja. A munkában 
megfáradt ember feltöltődését, aktív kikapcsolódását, pihenését, 
felfrissülését, munkaerejének és munkavégző képességének 
újratermelését jelenti.” A sport társadalmi fontosságát nap-
jainkban elsősorban a betegségek megelőzésében, az egészség 
megtartásában és helyreállításában betöltött pozitív szerepe iga-
zolja, illetve egyre fontosabb a lelki egészség megőrzésében, 

hiszen véd a depresszió ellen, valamint fejleszti az önbizalmat. 
Mivel a sportnak széles körű társadalmi és egészségügyi hatása 
van, ezért az önkormányzatok szerepvállalása fontos a lakosság 
sportolásra való ösztönzésében. 

A Telki Önkormányzat a sportkoncepcióval szabályozza az 
elkövetkezendő évek legfontosabb tennivalóit, meghatározza a 
sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, és tájékoz-
tatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvál-
lalásának irányairól, mértékéről. 

Telkiben a sport, a rekreáció kiemelt jelentőséggel bír, és a spor-
tok terén széles a kínálat. Ebből kifolyólag fontos volt, hogy szü-
lessen egy átfogó koncepció, amely kijelöli a prioritásokat, és azo-
kat a kereteket, amik alapján a helyszínek biztosítottak a sportoló 
közösségek számára. A dokumentum kiemeli például, hogy támo-
gatnunk kell a gyerekek mozgási lehetőségeit, és a pályák 
használatánál a helyi lakosság előnyben van a külsős jelent-
kezőkkel szemben. Telkiben a telkiek élveznek elsőbbséget! 

- Milyen nagyobb rendezvények, sportesemények szervezését 
tartaná üdvözlendőnek Telkiben, az új csarnokban? 

- Idén ősszel már hét hétvégére is van foglalásunk. Itt tartják 
többek között október 3-án az Esztétikus Csapatgimnasztika 
Bajnokságot – amelyen sajnos nézők nem lehetnek jelen –, és a 
megyei kosárlabda bajnokság fordulóinak helyszínéül is ez a 
létesítmény szolgál. 

Különféle sportrendezvényekre, zenés-táncos eseményekre, 
csapatépítésekre is kibérelhető a csarnok. A jövőben a környék-
beli futóversenyek bázisa is lehet, de például érkezett olyan 
megkeresés, hogy egy macskakiállítást tartanának itt. Mindenre 
nyitottak vagyunk, de az üzemeltető Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtár egyedileg mérlegeli a kérelmeket. 

- Aki esetleg még nem tudná: önnél lehet jelentkezni a terembér-
lés ügyében. Mit tegyen az, aki használni szeretné a pályát? 

„Szívemmel, lelkemmel végzem ezt a munkát” 
– interjú Frész-Tóthné Egri Eszterrel, aki nyár vége óta sportkoordinátorként 
aktívan szervezi a telki sportéletet
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- Jelentkezni nálam lehet munkaidőben, hétköznapokon reggel 
8-tól este 6 óráig, emailben, a sportkoordinator@telki.hu 
címen, vagy telefonon, a 06-70-674-3799-es számon. A 
szabad kapacitás függvényében tudjuk a helyszínt biztosítani. A 
sportcsarnok a hétköznapokra már megtelt a tartósan bérlők 
edzéseivel, és az iskolai tornaterem ideiglenes lezárása miatt a 
hétvégékre is minimális a kapacitás, de azért még vannak 
szabad idősávok. 

- Az új csarnok a műfüves focipályával és az iskolai tornateremmel 
együtt elegendő lehet, hogy a telki sportélet minden szereplője 
megtalálhassa ezekben otthonát? 

- Aki eddig szeretett volna, bejutott a csarnokba, a helyiek kivétel 
nélkül bekerültek. Sajnos, ahogyan említettem az iskolai tornater-
met a járványügyi előírások miatt jelenleg nem lehet használni, 
de ha majd újra megnyílik, bővülnek a lehetőségek, és ott is 

tudnak majd a lakosok sportolni. 

- A csarnok hétköznap délelőttönként az óvodai és iskolai 
mozgás- és tornaóráknak is helyet tud adni. Mekkora igény van 
erre? 

- Korábban az iskolában sok gyermek nem jutott be a tornaterem-
be a tornaórák keretében. Ezt orvosolva a csarnok biztosítani 
fogja a felsősök részére az intézményi sportolási lehetőséget – ezt 
csak a rendkívüli járványhelyzet boríthatja fel. 

- Milyen visszajelzéseket kapott eddig az új csarnokról? 

- Mindenkinek nagyon tetszik az új csarnok, élmény benne 
sportolni. 

- Köszönjük az interjút! 

szb 

A telki katolikus közösség 2013-ban úgy döntött, hogy 
kihasználja a kínálkozó alkalmat, és megvásárolta a templomtól 
mintegy 100 méterre, a falu szívében eladásra kínált telket, a 
rajta álló házzal. A távlati elképzelések már akkor egy többcélú, 
lehetőség szerint az egész közösséget egyszerre befogadni 
képes ház későbbi kialakítására irányultak. 

A Telkiben bő kétszáz éve megépült Szent István templom ugya-
nis mára egy létszámában és aktivitásában is folyamatosan 
gyarapodó közösség otthonává vált. A vasárnapi miséken sok-
szor állóhelyet sem könnyű találni, aki pedig le szeretne ülni, jól 
teszi, ha időben érkezik. A szertartásokat felváltva kíséri a hagyo-
mányosabb stílusú énekkar és a gitáros csoport, és rendszeresen 
találkoznak a különféle családközösségek, imacsoportok is. A 
több mint százfős cserkészcsapat programjai, a karitász-csoport, 
és a stabilan 80 feletti létszámmal szerveződő nyári 
családtáborok mind-mind egy összetartó, értékközpontú 
keresztény közösség jeleit mutatták és mutatják a mai napig. 

A Petőfi utca 6. szám alatt megálmodott beruházás fedezetéhez 
azonban hét éve még a kezdő részlet is hiányzott, hiszen az egy-
házközség megtakarításait a telek megvásárlása, valamint a 
templomban szükséges felújítási munkák emésztették fel. A 
telken álló, rossz állapotban lévő, kívül-belül leromlott állapotú 
házon megtörténtek a legszükségesebb higiéniai-tisztasági 
munkák, hogy átmenetileg megoldódjanak a helyi karitász-cso-

port raktárgondjai, és hogy a cserkészek kiscsoportos össze-
jöveteleinek is teret tudjon adni. 

A ház egy időre meg is telt élettel, ám sajnos az épület olyan 
állapotban volt, hogy hosszú távon nem lehetett vele számolni 
és el kellett bontani. Ekkor elindult a gondolkodás egy új 
közösségi ház megépítéséről és 2019 szeptemberében letették 
a Bordás András telki építész által tervezett új épület alapkövét. 

2020 nyarán a Kormány által indított Magyar Falu Program 
keretében 30 millió forintot sikerült elnyerni az építkezés foly-
tatására. A pályázati támogatást a Székesfehérvári Püspökség 
anyagi hozzájárulása, valamint a Telki Egyházközösség gyűjtése 
és megtakarításai egészítették ki. Ezekből az összegekből elin-
dulhattak a belső munkálatok: falazás-vakolás, gépészeti 
kivitelezés, és megrendelték a külső nyílászárókat is. 

További forrásokra lesz azonban szükség a belső nyílászárókhoz, 
a berendezéshez, valamint a kert kialakításához. Amennyiben 
ezekre is sikerül fedezetet találni, az épület akár már jövő ősszel 
közösségi programokkal telhet meg. 

Ehhez kérik a telki lakosok nagylelkű segítségét a helyi katolikus 
közösség tagjai. A közösségi ház befejezését a következő szám-
laszámra küldött hozzájárulással támogathatják: Budajenő 
Római Katolikus Plébánia, 11103303-19828976-37000004. 

szb 

Valóra válhat egy régi álom 



Közösség 15

www.telki.hu

Ki van a kalap alatt?  - III. rész 
 
Új, hónapról hónapra jelentkező sorozatunk Telkiben élő, érdekes és értékes hölgyeket mutat be olvasóinknak. (Nem) min-
dennapi nők mesélnek életükről, családjukról, az elmúlt karanténos időszakról. Néhány gondolatukról biztosan magunkra 
ismerünk. Teszik a dolgukat, helytállnak, „szolgálnak és védenek”. Okosak, kedvesek, viccesek. Van köztük csendesebb, 
harsányabb, visszahúzódóbb, vagányabb, de mindannyian egyediek és szilárd bástyái családjuknak. A szerző, Gónusz 
Gabriella által bemutatott – nem celeb – hölgyek mind-mind telkiek, találkozhatunk velük a szomszédunkban, a boltban, a 
postán vagy éppen az utcán. Vajon felismerik őket?

Tusika 
 
Ritmusról, bolygóállásokról, az új emberről 
 
Jelen van, de úgy, ahogy csak kevesen tudnak. Ha egy társaság-
ban vagy vele, rövid időn belül biztosan mellé keveredsz és ott is 
maradsz. Hallgatni akarod, érezni a kisugárzását, bekerülni a 
„köreibe”. Mindig elegáns, csinos úrinő. Reumatológus, 
fizikoterápiás szakorvos, de az Akupunktúrát, a Manuálterápiát, 
Gyógynövényeket, a Milánói Guna terápiát, Frekvencia 
terápiákat is alkalmazza gyógyító munkája során. Holisztikus 
orvoslással foglalkozik, Szimbólumterápiával, Hypnózissal, NLP-
vel segít, hogy „jó útra” térjen a lelkünk. 

- Hogy élted meg a karantént? 

- Nagyon érdekes időszak volt. Váratlanul ért. Az első napokban 
tétova voltam, kerestem a helyem ebben a helyzetben. Az elmúlt 
több mint húsz évben volt egy állandó ritmusom. Reggel felkel-
tem, bementem a rendelőbe, késő délutánig dolgoztam, majd 
boldogan, feltöltődve indultam haza. Hálás vagyok, hogy ezt a 
munkát végezhetem. Nagy hirtelen időmilliomosok lettünk, és 
ezzel párhuzamosan előkerült egy csomó új feladat. Eddig is 
reggelit készítettem és főztem szinte minden nap, de most azért 
mégis másképp történt, plusz rendben tartottam a nagy házat, 
ami eddig a bejárónőm feladata volt, kertet gondoztam. A har-
madik nap észrevettem, hogy teljesen szétfolyt a napom, nem 
volt ritmus. Utána nagyon tudatosan, ugyanúgy felkeltem, 
felöltöztem, mintha dolgozni mentem volna. Minden nap frissen 
főztem, és figyeltem magam, hogyan is fér bele a mosás, vasalás, 
főzés, takarítás, munka. Nem volt könnyű. Szükségem volt 
néhány napra, hogy megtanuljam, párhuzamosan végezzek dol-
gokat. Rájöttem például, hogy főzés, vasalás közben kiválóan 
lehet híreket hallgatni, szakmai és spirituális videókat nézni. Ja, 

és minden nap fertőtlenítettem. Mi már a veszélyeztetett 
korosztályhoz tartozunk, bár én tudtam, hogy nem fogok 
megfertőződni, de Sándorra nagyon vigyáztam. 

- Hogyan és honnan szereztél információt? 

- Próbáltam több forrásból tájékozódni. Orvosként mindenkép-
pen nyomon kellett követnem a történéseket. A hazai mellett 
hiteles külföldi, szakmai intézeteket követtem. 

A saját tudatosságom is tovább erősödött. Sosem érdekeltek a 
pénzügyek. Most sem olvastam gazdasági híreket. Aztán egy idő 
múlva azt mondtam magamnak, hogy ezen a területen sem árt, 
ha képzettebb leszek, és bevettem a napi hírolvasási szokásaim 
közé néhány pénzügyi szakmai oldalt. 

- Tudtál dolgozni? 

- Nem gondoltam volna, hogy online is lehet terápiát tartani. De 
lehetetett. Először telefonon beszélgettem a betegeimmel, majd 
Skype-on. Nem hittem, hogy működhet így egymástól távol. 
Aztán rájöttem, hogy lélekben kell, hogy együtt legyünk, nem 
feltétlenül szükséges a fizikai jelenlét. A tudatalatti pedig úgyis 
tudja, és dolgozik, ha segítséget kap. Sokan hívtak, tanácsta-



Telki az elmúlt negyedszázad, azaz egy generációnyi periódus 
folyamán a költözési és demográfiai folyamatok révén rengeteg 
gyermeknek lett az otthona. Jellemző falunkban, hogy sok a 
(három vagy annál több gyermeket nevelő) nagycsalád, így a 
község az utóbbi évtizedek során az ország egyik legifjabb kor-
fájú településévé vált. 

A lakosság korcsoportos megoszlásból jól leolvasható, hogy a 0-
18 éves korosztályba tartozók a teljes lakosság több mint 28 

százalékát adják. Az ebbe a korosztályba tartozó korcsoportok 
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lanok, kétségbeesettek voltak. Először mindenkinek azt taná-
csoltam, hogy ne essenek ki a ritmusból. Ne maradjanak délig 
pizsamában, tegyenek úgy, mintha elmennének otthonról. Nem 
szabad hagyni magunkat szétesni sem fizikailag, sem érzelmi-
leg. A testmozgás fontosságára is felhívtam a figyelmüket. 
Tessék naponta többször felmenni a lépcsőn, akkor is, ha nincs 
miért, a vérkeringés, izommozgás frissítésére, és ha megoldható, 
kimenni a friss levegőre. 

- Mi érdekelt leginkább? 

- Legjobban az a kérdéskör vonzott, hogy más emberek hogyan 
reagálnak erre a helyzetre. A karantén első hetében mindenki 
segíteni, adni akart magából. Orvosok, pszichológusok, zené-
szek, színészek, jógaoktatók. Számos kutatás megállapítja, hogy 
az emberek nagyjából négy hétig tűrik a szeparációt. Utána az 
immunrendszerünk elkezd gyengülni. Megfigyeltem, hogy az 
ötödik hétre ezek a lelkesítő emberek egy picit elcsendesedtek, 
elfásultak. Szükségünk van a szociális érintkezésre, a fizikai érin-
tésre, élményekre. Egyik kollégám lélekterápiával foglalkozik, és 
mesélte, hogy ő maga is megroggyant egy picit a negyedik hét 
végére. Én is figyeltem magam, hogy mit érzek. Két napig nem 
igazán tudtam, hogy merre tovább.  

- Új hobbi, feladat? 

- Nem volt időm új dolgokat kipróbálni. Vagyis de, mégis, a 
délutáni alvást. Valamikor április végén az egyik ebéd után lepi-
hentem egy fél órára, amit amikor dolgozom, nem engedhetek 
meg magamnak. Boldogan, kiegyensúlyozottan ébredtem, és 
rájöttem, hogy igenis megengedhetem magamnak ezt a luxust. 
Nem KELL mindig csinálni valamit. Jó egy kicsit SEMMIT se 
csinálni, pontosan úgy, mint Róbert Gida. 

- Mit gondolsz a jövőről? 

- 1974-ben kezdtem asztrológiát tanulni. Az elmúlt évtizedek 
tapasztalatai számomra is egyértelművé tették, hogy az 
Univerzumban rend, törvények, szabályszerűségek uralkodnak, 
és ennek következtében kiszámíthatóság van. Ezt az évet sors-
fordító évnek nevezik, és már régen vártuk, és tudtuk, hogy nem 
lesz egyszerű. De minden, ami történik (a karantén is) a befelé 
fordulásra, önmagunkkal való szembenézésre, változásra 
kényszerít. Most annak az ideje van, hogy vizsgáljuk meg önma-
gunkat, milyen régi – akár az előttünk levő generációktól hozott 
– viselkedésmintákat, meggyőződéseket, téves hiteket, lehúzó 
szokásokat, önsorsrontó folyamatokat kell elengednünk, hogy 
helyette kialakulhasson az új, kedvesebb, szeretetteljesebb, 
felelősségteljesebb, boldogabb teremtő énünk. 

Sem az egyéni ember, sem az emberiség nincs most könnyű 
helyzetben, mert a régi minták már nem működnek, és az újak, a 
jobbak, magasabb szellemiségűek még nem alakultak ki. 

Most születnek meg az új rendszerek a fizikai világban, és az új 
ember a szellemiségben. Az emberi faj most teszi meg a „nagy 
ugrást” a tudatosodásban. A 80-as évek óta figyelemmel kísérem 
a lélek, a tudat kinyílását, spirituális fejlődését. Most tényleg 
nagy kozmikus lehetőség áll rendelkezésünkre! December 21-
én, a téli napforduló idején kezdődik a Halak világkorszak után a 
több mint 2000 évig tartó Vízöntő világkorszak. Ezen a napon 
különleges bolygókonstelláció lesz az égen, a Vízöntő zoo-
diákusban. Ilyen bolygóállás Krisztus születésekor volt, a Halak 
jegyében. Fantasztikus, hogy egy ilyen korszakváltásnak 
lehetünk a tanúi! Ez az egész 2020-as év az összes nehézségével, 
kemény megpróbáltatásaival, különleges bolygókonstellációival 
ezt készítette elő. 

A Vízöntő a magasabb szellemiségről, a tudatosodásról, a 
szellem uralmáról szól az anyag felett, a kibernetikáról, biokiber-
netikáról. sok-sok új találmányról, elektromágnesességről, új 
dolgokról szól a tudományok terén. És az új ember 
megszületéséről, aki szeretetteljes, segítőkész, nyitott szívű és 
elméjű, okos. Akinek érték az összetartozás, a családdal, és a 
humán faj nagy családjával. Aki megóvja a Föld nevű 
tündérszép, csodálatos kis bolygót, mindannyiunk otthonát. 
Mindenünk adott hozzá, hogy mindez ne csak utópia maradjon! 

Hiszem, hogy jobb emberekként jövünk ki ezekből a befelé te-
kintésre kényszerítő karantén-helyzetekből, mint akikként 
bementünk. Olyanok leszünk, akik örülünk az egyszerű dolgok-
nak, a napsütésnek, a rigóknak a kertben és főleg egymásnak. 
Hiszem, hogy ha sokan akarjuk, és megteszünk ezért mindent, 
sikerülni fog! 

Gónusz Gabriella 

(A cikk megjelent itt is: https://kutyavarju.blog.hu/) 

Telkiben töretlen a gyermekvállalási kedv 
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közül az óvodás és általános iskolás korúak száma a legma-
gasabb – ők teszik ki a 0-18 éves korosztálynak több mint 65 
százalékát. 

Az elmúlt években Telkiben született gyermekek száma szintén 
örvendetes képet mutat: 2016-ban 30, 2017-ben 38, 2018-ban 
34, míg 2019-ben 38 újszülöttet köszönthettek a községben élő 
családok. (Rajtuk kívül ráadásul éves szinten akár több tucatnyi 
kisgyermek is érkezett Telkibe az ideköltöző szüleikkel együtt.) 

A magas gyermekszám, valamint az itt élő nagycsaládok orszá-
gos átlagot meghaladó aránya miatt az elmúlt években több-
ször is bővítésre került az óvoda, valamint az iskola, és jelenleg is 
maximális vagy ahhoz közeli kihasználtsággal üzemelnek ezen 
intézmények. 

A telki Csibe Bölcsődébe jelenleg 22 gyermek jár, ami azt jelenti, 
hogy az intézmény teljes kapacitással működik. (Szerencsére 
ugyanakkor idén szeptemberre minden felvételi igényt ki tudtak 
elégíteni.) A Telki Zöldmanó Óvodában hat vegyes-életkorú cso-
port van, egy csoportba pedig csak tanköteles korú gyerekek 
járnak. A 2020. szeptember 1-jei létszám 157 fő. A köznevelési 

törvény alapján az óvodákban az átlaglétszám 20, a maximális 
pedig 25 fő. A Zöldmanóban a csoportok egy kivétellel (ahol 18-
an vannak) mind 21-25-fősek. 

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola a 
2020/21-es tanévet három első osztállyal kezdte, amelyek 21-24 
fővel indultak. A negyedik évfolyamon szintén három, 18-24-fős 
osztály van, a többi évfolyamon pedig kettő-kettő osztály van, 
19-30 fővel. Az iskolába jelenleg járó gyermekek összlétszáma 
421. 

Büszkék vagyunk rá, hogy Telkinek, a telkieknek ennyire 
fontosak a gyermekek, és a települést, ahol élünk, az utóbbi 
évtizedekben igazi gyermek- és családközpontú gondolkodás 
jellemezte. Reméljük, hogy fennmarad, sőt, talán még tovább 
erősödhet ez a lendület, és a következő évtizedekben is meg-
maradhatunk ilyen fiatalos, vidám, gyermekzsivajtól hangos 
lakóközösségnek! 

szb 

(Az adatok forrása: KSH, intézmények, Védőnői Szolgálat 

Telki Község Önkormányzata és a Pipacs 
Galéria szeretettel meghívja Önt és 
kedves Családját a Festészet Napja alkal-
mából nyíló kiállításra. 

Helyszín: Telki, Pipacs u. 8. 

Időpont: 2020. október 9-15. 

Támogatónk: Telki Önkormányzat 

 

Kedves Barátaink és Ismerőseink! 

Szeretettel meghívjuk Önöket az őszi Festészet Napja alkal-
mából rendezett kiállításunkra, a Pipacs Galériába. 

Ezúttal sajnos nem tudunk megnyitót tartani, de a galéria 2020. 
október 9-től 15-ig minden nap 10 és 18 óra között szeretettel 
várja az érdeklődőket. 

Az újabb különleges kiállítás tematikája: 

Bizonyára nem mindenki tudja, hogy már 15. éve működik a 
galéria, az évek alatt sok szép élményt adva a látogatóknak. 
Országunk legkiválóbb művészeinek alkotásait mutattuk be, és 
szerencsénkre ők voltak olyan kedvesek, hogy egy-egy képet 
nálunk hagytak emlékül. Ezeket most a köz javára is felajánljuk, 
és felkérjük a Telkiben élő művészeket is, hogy alkotásaikkal 
gyarapítsák e szép gyűjteményt. A kiállítás címe éppen ezért 
„Telkinek szeretettel” lesz. 

A festményeket így egyben most lehet megtekinteni a 
galériában, mivel a kiállítás után átadjuk azokat az önkor-
mányzatnak, hogy minél többen élvezhessék a képek látványát 
a közösségi terekben. 

Mindenkit várunk szeretettel a Pipacs Galériában! 

Márton Ildikó 
Pipacs Galéria tulajdonos 

Meghívó: Telkinek Szeretettel 
Telki Művészek alkotásai, valamint a galéria tulajdonában lévő festmények kiállítása 
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Íme, a könyvtár őszi  
nyitvatartása! 
 
Amíg a körülmények engedik, a Telki Könyvtár őszi, hosszabbí-
tott nyitva tartással várja eddigi és leendő olvasóit. 
 

Őszi nyitva tartás: 
Hétfő:                        szünnap 
Kedd:                        14-18 
Szerda:                     9-12; 14-16 
Csütörtök:               14-19 
Péntek:                     9-12; 14-16 
 

Elérhetőségek: 
E-mail:                      konyvtar@telki.hu 
Telefonszám:          (26) 920 826 
Cím:                           2089 Telki, Petőfi u. 2-4. 
 
További információk: 
https://www.telki.hu/index.php/kultura/konyvtar 

Közös megemlékezés 
1956-ról 
 

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 64. évfordulójának helyi megem-
lékezésére hívja a telki polgárokat 2020. október 23-án, pén-
teken 19 órakor az ófalui 56-os emlékműhöz. 

Program: Ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és Deltai Károly 
ünnepi beszéde 

Fáklyákat a helyszínen biztosítunk! 

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére! 

Tisztelt Telki 
Polgárok! 
 

A korábbi években sikerrel lezaj-
lott akciók után az önkormányzat 
ezúton kínálja fel ismét azt a 
lehetőséget, hogy a helybéli 
lakosoknak kedvezményes áron 
beszerez nemzeti és telki címeres 
zászlókat. 

Móczár Gábor alpolgármester 
 
 
 
Nemzeti zászló nyomott címerrel: 
 
60 x 40 cm: 1.715 Ft 
90 x 60 cm: 2.794 Ft 
 
Nemzeti zászló címer nélkül: 
 
60 x 40 cm: 1.257 Ft 
90 x 60 cm: 2.070 Ft 
 
Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld 
alapon): 
 
60 x 40 cm: 2.032 Ft 
90 x 60 cm: 3.937 Ft 
 
A zászlók 2020. október 9-ig megrendelhetők a Telki Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán, a 06-26-920-801-es telefonszámon 
vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen. 
 
 
Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük 
megküldeni: 

 

Megrendelek …...... db ….............. méretű nemzeti zászlót  

címerrel/címer nélkül (aláhúzandó) 

 

Megrendelek …............ db …................... méretű telki zászlót 

 

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

az igénylő neve 

 

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

az igénylő aláírása 
 

lakcíme: ............................................................................................................. 
 
 

telefonszáma: .................................................................................................. 

Zászlórendelés 
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Külső helyszíni óra 
 

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
3.a osztálya külső helyszíni órát tartott az őszi mezőről, az első 
tanítási héten. 

A gyerekek termésekkel, állatokkal ismerkedtek a hat kilo-
méteres séta közben, a környékbeli erdőben. 

Kitüntetett pedagógusaink 
 

Kimagasló pedagógiai és szakmai munkája alapján öt pedagó-
gusunk részesült kitüntető elismerésben. 

Kostka Ágnes és Bahik Krisztina a Miniszter Elismerő Oklevelét, 
Kocsis Tímea a Tankerületi Központ Aranycsengő Oklevelét 
vehette át. 

 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Havas 
Ferenc-díjat adományozott Horváthné Toldi Szilviának és 
Zámbó Miklósnak. 

Szívből gratulálunk a kitüntetésekhez! 
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Óvodapedagógusok, 
figyelem! 
 

Kiemelt kezdőbérrel keresünk azonnali kezdéssel pályakezdő 
gyakornok vagy 3-5 év szakmai gyakorlattal (PED.I.) rendelkező 
óvodapedagógusokat. 

Természetesen a tapasztalt óvó néniket is örömmel várjuk 
nevelőtestületünkbe. Meseszép környezet, kiemelt anyagi jut-
tatások (cafetéria, jutalom), útiköltség és továbbképzési támo-
gatás, motivált gyermekek, segítőkész, a szakma iránt elhivatott 
munkatársak, kreatív szülők, izgalmas kihívások várnak rátok. 

Szeretettel várjuk fényképes önéletrajzodat motivációs levéllel a 
Telki Zöldmanó Óvoda e-mail címére: ovoda@telki.hu 

Telefonos elérhetőségeink: 06-26-920-815; 06-26-920-814; 06-
70-603-7459 

 

 

A szülők, kísérők nem léphet-
nek be az óvoda területére 
 

Tisztelt Szülők! 
 
Az EMMI által kiadott, a 2020/21-es tanév megkezdésére és 
lebonyolítására vonatkozó, minden köznevelési intézmény 
részére kötelező érvényű intézkedési terv 2020. szeptember 8-
án kelt módosítása (2.13. pontja) alapján a Telki Zöldmanó 
Óvodában 2020. szeptember 14-től visszavonásig szülő, kísérő 
nem léphet be az intézmény területére. 

A szülők reggel a bejáratnál adják át a gyermekeket, akik kézfer-
tőtlenítés, lázmérés és cipőfertőtlenítés után léphetnek be az 
óvoda épületébe. Hazamenetelkor a szülők a bejáratnál 
várhatják meg, illetve vehetik át a gyermeküket. Otthoni játékot 
nem lehet behozni az intézménybe. 

Kérjük, hogy a 1,5 méteres védőtávolságot az épület előtt 
legyenek szívesek betartani! 

2020. december 31-ig nem kerül sor rendezvények, külső prog-
ramok szervezésére. 

Petrovszkiné Krizsán Adrienn 
óvodavezető 

Óvodai tájékoztató szülőknek 
 

Kedves Szülők! 
 
A következő hetekben, hónapokban mind a szülőknek, mind az 
óvoda dolgozóinak a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kell 
lenni mind a saját, mind a gyermekek egészségi állapotára, és a 
koronavírus-fertőzésre utaló tünetekre. 

A koronavírus-fertőzés tünetei: láz, fáradtság, száraz köhögés, 
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 
légszomj, íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely 
sokszor az egyetlen tünet. 

Ha a szülő a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, akkor kér-
jük, hogy ne hozza a gyermekét közösségbe, mert azzal az egész 
közösség egészségét, és az óvoda zavartalan működését veszé-
lyezteti. A fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és 
a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy 
háziorvost. 

Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a 
fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell 
eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. 
Ennek eredménye határozza meg a további intézkedéseket. 
Fertőzés esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az 
intézmény felé, amit a 06-26-920-814-es telefonszámon kell 
megtennie. 

Amennyiben az óvodában megjelenik a koronavírus, akkor a 
járványügyi hatóság a kötelező eljárásrend szerint elvégzi a kon-
taktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha az 
intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, 
akkor az Operatív Törzs Járványügyi Bevetési Egységének 
bevonásával döntenek a beavatkozásokról. 

„Az óvodai élet különleges szabályai az intézmény újranyitása 
után” című májusban kiadott tájékoztatóban foglaltakat, ami 
továbbra is (visszavonásig) hatályos kérjük, mindenki tartsa be! 

Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések 
betartásával elkerülhető a helyi csoportos megbetegedés 
kialakulása, az esetleges korlátozások bevezetése, az intézmény 
bezárása. 

Kérjük megértésüket, együttműködésüket és támogató segít-
ségüket! 

Telki Óvoda 
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Érje el célközönségét a Telki 
Naplón és Portálon keresztül!  

Tisztelt hirdetők és hirdetni szándékozók! 

Az új típusú koronavírus okozta veszélyhelyzetben, majd – 
a pandémia költségvetésre gyakorolt kedvezőtlen hatásai 
miatt – az azt követő időszakban (előreláthatóan az idei év 
végéig) a Telki Napló csak online jelenik meg, a szokások-
nak megfelelően minden hónap utolsó napjaiban. A 
telki.hu honlapra felkerülő változat mindig is rendkívül 
olvasott volt, és nem csak Telki minden háztartásába, a 
település határain túl is eljut azokhoz, akik községünk hírei 
iránt érdeklődnek. 

Juttassa el célközönségéhez hirdetését továbbra is rajtunk 
keresztül! Az online Napló hirdetéseire most a szokásos 
alapárból 30% kedvezményt biztosítunk! 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Telki Portál (a 
www.telki.hu önkormányzati honlap) folyamatosan fris-
sülő tartalma révén kimagasló látogatottsági statisz-
tikákkal rendelkezik, így e felületen keresztül is számtalan 
helyi, valamint környékbeli olvasónkhoz elérhet hirdetése! 

A hirdetések árairól és a további részletekről érdeklődjön a 
06-26-920-806-os telefonszámon, valamint a munka-
ugy@telki.hu email címen!

2089 Telki,  
Kökörcsin u. 11. 

 
Telefon:  

06-70-773-7935 

Ehavi számunk címlapján Messzi Ke fotója 
látható. 

Köszönet érte! 

 GÓLYAHÍR 
 

Magyar Bálint és Magyarné Schilling Franciska 2. gyermeke: 
Benedek 

Major-Bodó Krisztián és Fábián Kincső 1. gyermeke: Hanna 

Oroszlán Péter és Oroszlán Nikolett 1. gyermeke: Zsombor 

Dr. Rezessy Bálint és Rezessy-Varga Katalin 2. gyermeke: 
Doma 

Gratulálunk! 
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Sportcsarnok átadó, Sport- és Egészségnap, 
Minifesztivál Telkiben  (9-11. oldali cikk képei)


