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Könnyű esztendőre biztosan 
nem. 

A 2020-as év a járvány je-
gyében telt. Mindannyian 
megtapasztaltuk, hogy ez mit 
jelent, nem ismételném meg 
újra. A járvány és annak má-
sodlagos, harmadlagos követ-
kezményei teljesen átírták a 
hétköznapokat. Az év végére 
azonban megjelent a fény az 
alagút végén: a vakcina. A 
járványba belefáradtan sokan 
gyors megoldást remélnek. 
Legyünk azonban realisták, a 
vakcinalizációs folyamat 

ugyan az egész világon megkezdődött, de mire a megfelelő 
számú ember megkapja a védelmet biztosító oltást, addig még 
hosszú hónapok fognak eltelni. Közben sajnos megjelent a vírus 
néhány gyorsabban terjedő változata, ami újabb szigorításokat 
jelent világszerte és akár hazánkban is. Minden reménykedés 
mellett bölcsebb, ha a földön maradva arra készülünk, hogy a 
változó szigorúságú korlátozásokat még több hónapig fenn kell 
tartani, hogy ne vesszen kárba az előző év rengeteg áldozata, 
erőfeszítése, és minél kevésbé nőjön a már most is elkeserítően 
sok elhunyt és súlyos beteg száma. 

Jelenleg abban reménykedem, hogy a következő fél évben 
minél gyorsabb és minél tömegesebb oltáskampány mellett 
fenn tudjuk tartani a védekezésnek azt a szintjét, ami garantálja, 
hogy az őszi iskolakezdés időszaka már normális keretek között 
történhessen. 

A járvány másodlagos következményei gazdasági, politikai jel-
legűek. A járványt minden ország, minden kormány hasonló, de 
részleteiben mégis más és más módon igyekszik kezelni, és 
ennek eltérő gazdasági, társadalmi, politikai következményei 
vannak. A globális és lokális közélet szinte fortyog mindenütt, 
így nálunk is. Fontos, hogy lássuk: a járvány olaj a politika 
parazsára, katalizátora a szembefordulásnak, ami azonban nem 
érdeke, különösen nem érdeke egy ilyen kiélezett egészségügyi 
veszélyhelyzetben senkinek, aki kívül van a pártpolitikai 
erőtereken, azaz az egyszerű embereknek. Nehéz, szinte 
lehetetlen figyelmen kívül hagyni az ideológiai, politikai 
motívumokat, gazdasági és hatalmi érdekeket, amikor a 
járványról gondolkodunk, de érdemes törekedni arra, hogy első-
sorban a járvánnyal és annak okozójával, valamint az 
egészségügyi szempontokkal foglalkozzunk, mert ez szolgálja a 
mi és szeretteink, szűkebb környezetünk érdekeit. A politikai, 
gazdasági törésvonalak, szembenállások járvány nélkül is meg-
maradnak. A vírus azonban nem válogat, bármilyen világképű 
embert szívesen megfertőz. 

Önkormányzati szempontból a járvány kapcsán elrendelt 
elvonások, szigorítások és tiltások egyértelműen nehézzé teszik 
a 2021-es esztendőt. Anélkül, hogy az országos politika 
aknamezejére gyalogolnék, kijelenthető, hogy nincs olyan 
önkormányzat, melyet ne érintenének negatívan ezek a dön-

tések, legyen az kormánypárti, ellenzéki vagy független. 
Különbség csak a reagáló kommunikációban van. Mi – más 
érdemi választás nem lévén – tudomásul vesszük a döntéseket, 
igyekszünk a helyzethez alkalmazkodni és a lehető legjobban 
ellátni feladatainkat. 

Telki lakóit a 2020-as év jóval kevésbé rázta meg, mint az ország 
egészét vagy az önkormányzatot. A KSH adatai szerint a 
befizetett SZJA alapján ismét Telkiben a legmagasabbak a 
jövedelmek. Nem nőtt meg radikálisan a segélyezettek száma, a 
vállalkozások jelentős része is kitart, bármennyire nehéz is a 
helyzet. Az elérhető adatok és tapasztalatok alapján eddig 
országos összehasonlításban jól vészeltük át a járványidőszakot. 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás adatalapú elemzést 
készíttetett a térségről. A tanulmányból a későbbiek során még 
fogok idézni. Most csak annyit jegyeznék meg, hogy az általam 
korábban többször leírtakat a tanulmány a térségre kiterjesztve 
is visszaigazolta. Általános probléma a jómódú lakosság, 
szegény önkormányzat ellentét, ami nálunk a legjellemzőbb, és 
akad néhány további olyan tulajdonság, ami békeidőben akár 
tekinthető előnynek vagy lehetőségnek is, de a mostani nehéz 
helyzetben határozott korlátot jelent az önkormányzat számára. 
Ilyen tulajdonság például a Budapest-függőség, a vállalkozástí-
pusok szűk spektruma és adóoptimalizációs képességük. Előny 
a fiatal és képzett lakosság, ami a járványhelyzetben esélyt adott 
a relatíve kis egészségi, jóléti veszteségre és az értelmes kom-
munikációra. 

 

Mire készüljünk hát? 
 
Legyünk kitartóak! Van még néhány hónap előttünk, amit 
fogösszeszorítva végig kell csinálnunk együtt, minél 
fegyelmezettebben betartva a védekezés szabályait, amiben 
egyébként igen jól teljesítettünk a mögöttünk álló évben. 

Oltassuk be magunkat! Bízom benne, hogy a vakcinák körüli 
jelenlegi zűrzavar hamarosan kitisztul. Sajnos a politika világa és 
a média nem volt képes arra, hogy konszenzusos, egyértelmű és 
hiteles helyzetet mutasson be, de ha egyet hátralépünk, akkor 
mindenki számára világos lesz, hogy amint sikerült megállítani 
és legyőzni a himlőt, a gyermekbénulást vagy a nagyon veszé-
lyes kanyarót (sok más fertőző betegség mellett), úgy a koro-
navírusjárványt is ugyanúgy lehet csak megállítani, vakcinalizá-
cióval, és mindenkinek a világon az az érdeke, hogy mielőbb 
véget vessünk a járványnak. Amint erre esélyt kapok, én is be-
oltatom magam. Sajnos lehet, hogy számomra ez még nagyon 
sokára lesz, de akinek megadatik a védelem lehetősége, éljen 
vele! Egészségügyileg is hatalmas előnyt jelent, és az élet min-
den területén lehetőségeket nyit majd meg. Minél többen 
kapják meg a védelmet jelentő oltást, a gazdaság is annál 
gyorsabban fog helyreállni. A kórokozók magas fertőző-
képességű mutációinak megjelenése miatt a gyorsaság és 
tömegesség nagyon fontos. Tömeges oltás nélkül a járvány el 
fog húzódni és még egy évet nem lehet ilyen járványügyi ada-
tokkal átvészelni egy a korábbinál fertőzőképesebb vírussal 
összezárva. Ha nem lesz tömeges oltás, a következő járványhul-
lám kíméletlenül fog végigsöpörni az országon. 
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Önkormányzat

Bárhogy is alakul a járványhelyzet, önkormányzati szempontból 
szerény évre számíthatunk. Az év első fele még egyértelműen a 
járvány árnyékában fog zajlani. Ha minden jól megy, ősztől 
szabadabb és nyitottabb körülmények köszöntenek be, és a 
szerényebb anyagi lehetőségekhez igazítva, de talán beindul az 
élet minden területen. Beruházások csak önerő nélküli pályázat-
ból valósulhatnak majd meg, de lesznek kisebb-nagyobb 
fejlesztések. Működtetni fogunk minden megszokott 
intézményt és szolgáltatást, de visszafogottabb költségvetési 
keretek között, lehetőségeink takarójáig nyújtózkodva. 
Optimista vagyok, a járványhelyzet fokozódásával nem szá-
molok. Ha mégis ez a forgatókönyv következne be, az úgyis az 
első hullámhoz hasonló rendkívüli intézkedésekkel járna, annak 
minden következményével. 

Arra kérem a vállalkozókat, hogy maradjanak Telkiben, sőt, hoz-
zák ide vállalkozásaikat! Most még nagyobb szükség van az 
elmúlt években már megtapasztalt lokálpatriotizmusra! Az 
elmúlt időszakban nagyon sokan jelentették be ide vállalkozá-
sukat, megértve az idők szavát. Aki teheti, csatlakozzon, erősítse 
a helyi közösséget! Amit a legyengült betegnek jelent az infúzió, 
azt jelenti az önkormányzatnak, azaz saját magunknak az 

iparűzési adó. Ismeretes, hogy az KKV-k iparűzési adójának 
mértékét a Kormány 1%-ra vitte le. Az önkormányzatunknál 
keletkező hiányt a központi költségvetés visszapótolja, így 
ennek csak cash flow hatása lesz. A gépjárműadó azonban 
hiányozni fog, ezt a költségvetésünkben szétterített kiadás-
csökkentéssel kezeljük. 

Azt kívánom mindenkinek, hogy őrizze meg egészségét, 
kitartását, és az év második felétől már úgy tudjunk visszatekin-
teni a mögöttünk álló időszakra, mint egy lezárt, meghaladott 
történetre, amit nagyobb veszteségek nélkül vészeltünk át. 

Záró gondolatként engedjék meg, hogy megfogalmazzam ámu-
latomat, elismerésemet azon tudósok, kutatók és orvosok 
irányába, akik a világon mindenhol részt vettek a vakcinafej-
lesztésben. Nélkülük, tudásuk nélkül a globális járvány sokkal 
rosszabb forgatókönyvére kellene felkészülnünk, egy még 
sokkal jobban elhúzódó katasztrófahelyzetre, elvesztett 
emberéletek további millióival és felmérhetetlen járulékos 
veszteségekkel. 

Deltai Károly 
polgármester 

Telki Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatal-
mazás alapján Telki Község Önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörében meghozott döntései 
(amelyek a képviselő-testülettel előzetesen egyeztetésre 
kerültek) az alábbiakban olvashatók. Bővebb beszámoló a 
Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a 
Polgármesteri Hivatalban kapható. 
 
 
2020. december 18. 
 
Belső ellenőrzési terv 
 
Telki Község Polgármestere elfogadta az önkormányzat 2021. 
évi belső ellenőrzési tervét. 

 

Főépítészi megbízás 
 
A polgármester döntése értelmében Telki Község 
Önkormányzata a Telki Főépítészi feladatok ellátására 2021. 
január 1-től szerződést köt Láris Barnabás építésszel. 

 

BÖT-megállapodás módosítása 
 
Telki Község Polgármestere jóváhagyta a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 12. számú 
módosítását. 

 

Épületüzemeltetési feladatok ellátása 
 
A polgármester úgy döntött, hogy az önkormányzati tulaj-
donosú ingatlanok, épületek üzemeltetési feladatainak 

ellátására vonatkozó, 2019. július 2-án aláírt szerződést módosít-
ja, hatályát 2021. február 28-ig meghosszabbítja. 

 

Rendeletek hatályba nem lépése 
 
Telki Község Polgármestere jogszabályváltozás miatt döntött 
arról, hogy az idegenforgalmi adóról szóló 20/2012. (XI.29.) 
számú Ö. rendelet módosításáról szóló 19/2020. (XI.24.) Ö. ren-
deletet, valamint az iparűzési adóról szóló 21/2012. (11.29.) 
számú Ö. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (XI.24.) Ö. ren-
deletet nem lépteti hatályba. 

 

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 
és -kiegészítése 
 
A polgármester elfogadta a közszolgálati tisztviselők illet-
ményalapjáról szóló 22/2020. (XII.18.) számú önkormányzati ren-
deletet, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 
23/2020. (XII.18.) számú Ö. rendeletet. 

 
December 21. 
 
2021. évi költségvetési koncepció 
 
Telki Község Polgármestere elfogadta az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési koncepcióját, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
költségvetés tervezése során az időközben megjelenő jog-
szabályváltozások okán módosítás válhat szükségessé. 

szb

Beszámoló polgármesteri döntésekről 
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Az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény ren-
delkezéseinek hatály-
balépését követően 
(2021. január 1-től) az 
adózó a helyi iparűzési 
adóról szóló adóbevallási 
kötelezettségét – 
ideértve az adóbevallás 
kijavítását és az önel-
lenőrzéssel való helyes-
bítését –, és az adóelőleg-

ről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami 
adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által 
rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. A 
nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, 
a https://www.nav.gov.hu/ oldalon, ÁNYK formátumban lesznek 
elérhetőek. 

Az iparűzési adóalanyoknak az önkormányzatok felé az adóbe-
vallási kötelezettségük megszűnik. 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély 
iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási 
nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e 
minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. 
Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-
benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz 
teheti meg. 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, 
esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és 
az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul 
megtenni. 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési 
adóbevallások 2021 januárjától nem benyújthatók. 

Telki Község Önkormányzata 

Tájékoztató az IPA-bevallási 
kötelezettség változásáról 

A 2021-ben bevallott és 
bevallandó adóelőleg-
csökkentés lehetősé-
géről mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak 
minősülő vállalkozók 
számára. 

A koronavírus-világ-
járvány nemzetgazdasá-
got érintő hatásának eny-
hítése érdekében szük-
séges egyes intézkedé-

sekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, 
kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. 
évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. 
szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet 
szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell 
az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük, ha erre 
vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. 

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) 
legkésőbb 2021. február 25-ig nyilatkozatot kell tenniük a 
székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára, 
ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével. 

Az említett nyilatkozat 2021 januárjától kizárólag az állami adó- 
és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és 
vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon 
nyújtható be. 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet 
összegével Telki Község Önkormányzat Adóhatósága a vál-

lalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, 
határozathozatal nélkül csökkenti. 

A 2021-ben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV 
törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd 
forint, a helyi iparűzési adó mértéke 0,9 százalék – mivel Telki 
községben a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó 
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték 1,8 száza-
lék. 

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben 
kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfo-
gadott beszámoló hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevé-
tel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett 
vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszáma-
datai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a 
becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a 
mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést. 

A nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozás-
nak minősül az 1.§ szerinti intézkedés külön kormányrendelet 
szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult 
igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-
én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 

IPA-csökkentési lehetőség 
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Változás a gépjárműadó-ügyek 
intézése terén 

A gépjárművek adóztatási fela-
datait 2021-től a NAV veszi át. 

A 2020 végéig keletkezett, meg-
változott vagy megszűnt gépjár-
műadó kötelezettségek ügyében 
továbbra is az önkormányzati 
adóhatóságokhoz lehet fordulni. 

2021-ben a gépjárműadó első  
részletének befizetésére március 
15. helyett április 15. lesz a 

határidő. A második részletet továbbra is szeptember 15-ig kell 
befizetni a gépjárműadó-bevételi NAV-számlára. 

A mentességet, a szüneteltetést, és az adókedvezményt is az 
állami adóhatósághoz kell bejelenteni interneten vagy 
nyomtatványon. 

A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számláról 2021-ben mindenkit értesít a 
NAV. 2022-től viszont előreláthatólag csak változás esetén kap a 
gépjármű tulajdonosa értesítést, például akkor, ha módosul a 
gépjárműadó összege. 

6.§ (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, 
továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti 
a telephelyének címét. 

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyi-

latkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvál-

lalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) 

pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6.§ 

(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn. 

Telki Község Jegyzője 

Ügyfélkapuval rendelkező személyek már online is intézhetik 
a lakcímbejelentési ügyeiket. 

Nem szükséges okmányirodába menniük azoknak, akik online 
szeretnék a lakcímbejelentést intézni. Elektronikus úton jelentheti 
be a lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az ezekben 
bekövetkezett változást az az ügyfél, aki ügyfélkapuval ren-
delkezik. 

Az a személy intézheti így a lakcímbejelentését, aki: 

-      a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője, 

-      a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolat-
tartás útján előzetesen, vagy a rendelkezési nyilvántartásban 
hozzájárult, 

-      érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közoki-
rattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja (pl. 
bérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználati szerződés), 

-      közös tulajdon esetén rendelkezik a szállásadó által tett nyi-
latkozattal, amely a tulajdonostársak hozzájárulását tartal-
mazza. 

Az elektronikus ügyintézést az alábbi útvonalon intézhetik:  
magyarorszag.hu / okmányok/lakcímigazolvány/lakcímváltozás 
bejelentése 

Lakcímként a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 
érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím 
jelenthető be. 

Fontos, tehát, hogy mielőtt elindítaná a lakcímnyilvántartási 
folyamatot, online győződjön meg arról, hogy az a cím, ahova be 
szeretne jelentkezni, már rögzítésre került-e a címnyilvántartás-
ban. 

Amennyiben a bejelentésre nem szállásadóként (pl.: tulaj-

donosként vagy haszonélvezőként) kerül sor, úgy az egyéb 
módon fennálló jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot, 
vagy okiratot a kérelemhez csatolni szükséges. Csatolmányként 
AVDH (Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés) szol-
gáltatás igénybevételével hitelesített, 1 darab PDF kiterjesztésű 
fájl (max. 2 MB) adható meg, amely szükség esetén tartalmazhatja 
több tulajdonostárs vagy haszonélvező hozzájárulását. 

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja és az eljárás 
megindul. Az új lakcímadatait tartalmazó személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímigazolvány) 
választása szerint személyesen vagy postai úton kapja kézhez. 

Az elektronikus úton történő lakcímbejelentés nyilvántartásba 
vételére tekintettel a polgár lakcímigazolványa érvénytelenítésre 
kerül. A polgár az érvénytelen okmányt leadhatja: 

•      személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján 
bármely járási hivatalnál, vagy 

•      személyes megjelenés nélkül, postai úton az eljárás 
megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak 
címezve. 

Elektronikus úton történő lakcímbejelentés esetén az új lakcím-
adatok utólagosan, a bejelentő kérelmére kerülnek rögzítésre az 
e-Személyi tároló elemén. 

Lakóhely, valamint tartózkodási hely változásának bejelentése 
esetén a bejelentés napjával megegyezően a korábban megadott 
cím érvénytelenné válik, és az újonnan megadott lakóhely, 
tartózkodási hely lesz érvényesként feltüntetve a nyilvántartás-
ban. 

Elektronikus úton történő bejelentés során eljáró hatóságként 
bármely járási hivatal kiválasztható, az ügyben a kérelemben 
megjelölt járási hivatal jár el. 

Online lakcímbejelentés 
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Önkormányzat

Kik legyenek a díjazottak 2021-ben? 

Kitüntető díjak adományozásáról 
szóló javaslatok benyújtása 
 
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2015. 
(II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitün-
tetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. Ennek 
értelmében a képviselő-testület minden évben Telkiért 
Érdemérem kitüntetést és Telki Ifjúsági Díjat, valamint kétévente 
Telki Díszpolgára címet adományozhat az arra érdemes szemé-
lyeknek. 
 
Telki Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárságú, élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki: Telki 
lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai, 
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével 
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett; Telkiről 
elszármazva, elköltözve ért el a saját működési területén 
kiemelkedő eredményeket; Telki községgel tartós kapcsolatba 
került kiemelkedően eredményes tevékenysége során; vagy 
Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hoz-
zájárult. 

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföl-
di állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek 
adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági, 
politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel 
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki 

községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően ered-
ményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely 
módon jelentős mértékben hozzájárultak. 

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki 
illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki 
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sporttel-
jesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, 
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára. 

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív pol-
gármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község 
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek. 

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati 
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település 
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek 
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos for-
mában. 

A kitüntetendő személyekre a polgármesteri hivatalban 2021. 
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot 
tenni. A képviselő-testület 2021. március 31-ig dönt a díjazottak 
személyéről. 
 

Deltai Károly 
polgármester 

 
 

Eddigi díjazottak 
 
Érdeméremmel 2010-től mosta-
náig (időrendi sorrendben) dr. 
Rátky Józsefet, Regős Ferencnét 
(posztumusz), Magyar Károlyt, 
Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, 
Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, 
Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, 
Portik Ferencet, a Kokukk 
Egyesületet, Márton Ildikót, 
Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné 
Dávid Annát, Samreth-Nimol 
Kánidot, Váradi Esztert, a Telki 
Nőikart, Callmeyer Ferencet, Pojják 
Lászlót, Pasztircsák Jánost és 
Szász-Szalai Henriettát jutal-
mazták. 

Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta 
Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és 
Balog Alexandra kapott. 

A kétévente odaítélhető díszpol-
gári cím eddigi két tulajdonosa 
Havas Ferenc és Regős Ferenc.
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Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése 
 
Minden héten szerdán 
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
 
Minden hónap 1. és 3. csütörtökén 
 
Műanyag: bármilyen átlátszó zsákban; papír: kötegelve (karton-
papír laposra hajtogatva). 

Lehetőség van egyénileg beszerzett, színes vagy színes fedelű 
hulladékgyűjtő edényben is kitenni a szelektív hulladékot. A 
csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, 
az újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhe-
lyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz 
gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és 
kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni. 

 
Zöldhulladék gyűjtése 
 
Minden hónap 2. és 4. csütörtökén (március 15. és december 15. 
között) 

A zöldhulladék bármilyen átlátszó zsákban kitehető. 
A két és fél centiméternél nem nagyobb átmérőjű gallyakat egy 

méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem 
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az 
ingatlan elé kihelyezni. 
 
Házhoz menő lomtalanítás 
 
Évente maximum 13 alkalommal, egyéni megrendeléssel. 

Email: info@zoldbicske.hu, telefon (munkaidőben): +36-22-350-111 

A lomhulladék nem helyezhető ki a közterületre. A kidobásra 
szánt lomot magánterületen, a kapuhoz lehető legközelebb kell 
elhelyezni. A Zöld Bicske kollégái a magánterületre belépve 
veszik át, ezért valakinek otthon kell tartózkodnia a lomta-
lanításnál, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a 
lomtalanítás megtörténtét. 

 
Veszélyes hulladék gyűjtése 
 
2021-ben is lesz veszélyes hulladékok gyűjtése Telkiben. 

A várhatóan júniusban megszervezésre kerülő gyűjtés pontos 
időpontjáról a szolgáltató későbbre ígért tájékoztatást. 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. elérhetőségei: info@zold-
bicske.hu, +36-22-350-111 

Hulladékszállítási tudnivalók 

Amikor télen csúszóssá 
válnak az utak, mindenki 
számára központi 
kérdéssé válik, hogy 
mikorra tudják eltakarí-
tani a lehullott, lefagyott 
csapadékot. 

Az önkormányzat meg-
bízásából dolgozó hó-

kotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját 

településünk belterületi útjain (a főút síkosságmentesítését a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi). Elsőként a gyűjtőutak, 
valamint az intézményekhez vezető útvonalak síkosság-
mentesítését végzi el, utána pedig a tervet követve halad a 
kisebb utcák felé. 

Mi magunk is tehetünk azért, hogy minél gyorsabban 
végezhesse munkáját. Ha autónkkal úgy parkolunk, hogy az 
úttesten nem akadályozzuk haladását (ez a szűkebb utcákban 
hatványozottan fontos), hamarabb eljut mindenhová. Segítsük a 
hókotró munkáját! 

Segítsük a hókotró munkáját! 

Bárka-díjat kapott 
Molnár Krisztina Rita 
 

A Bárka szerkesztősége 2000-ben pénzjutalommal járó díjat 
alapított, amelyet minden év végén ítél oda azon, a laphoz 
hosszabb ideje kötődő szerzők között, akik az adott évben is 
jelentős publikációval, publikációkkal gazdagították a folyóira-
tot és olvasóit. 

Az elmúlt tizenhat év díjazottjai között olyan jeles alkotók szere-
peltek, mint például Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel és 
Vámos Miklós. 

Tavaly év végén a Bárka szerkesztősége úgy döntött, hogy 2020-
ban Márton László mellett a Kokukk Egyesület tagja, a telki iro-
dalmi délutánok és estek főszervezője és moderátora, Molnár 
Krisztina Rita kapja az elismerést. 

Ezúton is gratulálunk neki! 



 

Búcsú Farkasné Gaál 
Gabriellától, Telki védőnőjétől 
 
A hírt, hogy Gabi többé nem jön Telkibe, december 24-én reggel 
hallottam az egyik kolléganőjétől, mikor összefutottunk Telkiben. 
Teljesen letaglózott. 

Aki közelebbről ismerte Gabit, tudhatta, mert a rá jellemző tárgyi-
lagossággal felvázolta, hogy nagy a baj. De a következő mondata 
ismét pragmatikus optimizmussal teli volt: „ezzel is megbirkózom 
majd”. 

Ezért is ért váratlanul a hír. Legutóbb, pár hónapja, amikor 
beszéltünk egymással, én a reményekkel teli Gabival beszéltem, 

ráadásul a vizsgálatok eredményei is bizalomra adtak okot. 
Csakúgy, mint a mostani betegsége alatt, egész életében komoly 
csatákat kellett megvívnia, amelyeket sorra meg is nyert. Ilyenkor 
mindannyian örültünk és bizakodtunk. 

A kezelést Magyarországon kezdte meg, mellette voltak és támo-
gatták barátai, valamint lánya is. A rá jellemző gyakorlatiassággal 
igyekezett a legtöbbet kihozni a napokból és mindvégig előre te-
kintett. 

Éppen ezért egy évnyi itthoni küzdelem után úgy döntött, hogy 
elutazik a világ másik felére, ahol további 6 hónapot töltött az ott 
élő lányával. Ez az idő mindkettejük számára ajándék volt. 

Azonban a betegség ismét felütötte a fejét, ezúttal még erőszako-
sabban a meggyötört és fáradt test ellen, és bár Gabi készen állt a 
további harcra, és az utolsó napokig a küzdelemben, a 
lehetőségekben gondolkozott, de ekkor már az orvostudomány 
nem tudta tovább támogatni a harcát. 

2020. december 21-én Telki elvesztette a VÉDŐNŐT. Azt a szakem-
bert, aki éveken át fáradhatatlanul dolgozott a gyerekekért. Hosszú 
időn keresztül nem csak a saját, hanem a másik körzetet is egyedül 
vitte, de ezt örömmel és maximális odaadással tette, sohasem 
panaszkodott. 

Minden lehetőséget megragadott, hogy az édesanyáknak minél 
több ismeretet átadjon, ezáltal megkönnyítse számukra a gyerek-
nevelést. Ezzel a céllal hozta létre a Baba-Mama Klubot is. Igazából 
én ekkor ismertem meg Őt. Mikor meghallottam, hogy helyet 
keres a klubnak, azonnal, gondolkodás nélkül felajánlottam az 
akkori játékházat. Örömmel elfogadta a lehetőséget. Így közel egy 
évig együtt dolgoztunk. Fáradhatatlan volt. Akkor is a következő 
feladaton járt az agya, amikor a teste már kevésbé bírta a 
lendületet. De ment előre, mert ez éltette őt! Sajnos nagyon kevés 
időt kapott, mindössze 54 évet, de ő ezt a rendelkezésére álló időt 
a lehető legjobban igyekezett kihasználni. 

Drága Gabi! Köszönöm, hogy ismerhettelek! Az édesanyák és gyer-
mekeik nevében is köszönjük a fáradtságos munkádat! 

Szomorúan emlékezünk Rád és búcsúzunk Tőled: Munkatársaid, 
Kis pácienseid és Szüleik. 

„Ahhoz, hogy emlékezzenek ránk, ahhoz, hogy valami fontosat 
hagyjunk magunk után, el kell mennünk.” 

(ZA)
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Mindennapjaink jelenségévé vált az a 
„trükkös” bűnelkövetési módszer, 
amely nem csak az egyedül élő 
időskorúakat érinti. Az elkövetők az 
esetek többségében telefonon kere-
sik fel áldozataikat, de személyesen is 
megjelenhetnek. 

Gyakori a trükkös csalások esetében, 
hogy az elkövetők különféle szolgál-
tatók munkatársainak vagy hivatalos 

személynek adják ki magukat és hihetőnek tűnő magyaráza-
tokkal, kérésekkel (villanyóra, vízóra, gázóra leolvasás, túlfizetés, 
stb.) próbálnak a sértett bizalmába férkőzni, bejutni a lakásba 
vagy pénzváltás ürügyén nagyobb összegű készpénzt, illetve 
pénz átutalását kérni. Az elkövetők új történetek kitalálásától 
sem riadnak vissza. 

Kérjük, ha a Végrehajtó Iroda nevében keresik Önt, és nagy 
összegű tartozás azonnali végrehajtásának elkerülése 
érdekében pénz átutalására kérik, a már jól ismert szlogent al-
kalmazza, és bontsa a vonalat! 

Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező 
idegenekben! Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal szakítsa meg a 
hívást! Amennyiben családtagra hivatkozással keresik meg, haladék-
talanul vegye fel a kapcsolatot az érintett hozzátartozóval. Ellenőrizze 
a hívás valóságtartalmát! Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket, ne 
utaljon pénzösszeget idegenek számára! 

Bűncselekmény gyanúja esetén kérjük, azonnal értesítse a rendőr-
séget az ingyenesen hívható 107 vagy 112 segélyhívó számon. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

Ne dőljön be a csalóknak! 

Nyugodj békében, Gabi! 
Megrendülten, fájó szívvel bú-
csúzunk volt védőnőnktől, 
Farkasné Gaál Gabriellától, aki 
hosszú, türelemmel viselt be-
tegség után távozott közülünk. 

Gabi 2013. január elsejétől 
látta el a védőnői feladatokat 
Telkiben. Nagy szakmai tapasz-
talattal, odaadó szeretettel vé-
gezte munkáját. Mindig készen 
állt, hogy tanácsaival segítse a 
várandós anyukákat, újszülöt-
teket, kisgyermekeket, iskolá-
sokat. Saját feladatai mellett 
besegített a környező települé-
sek védőnőinek is, mindig, min-
denhol lehetett rá számítani. 

Ám a betegség közbeszólt és visszavonulásra kényszerítette. 
Nagy küzdő volt, nem adta fel a betegséggel szembeni harcot. 
Bár a gyerekekkel való közvetlen munka már nem adatott meg 
számára, de kollégái munkáját még a betegágyból is segítette. 

Kedves, mosolygós személyisége, mely a sok szenvedés 
ellenére is töretlen maradt, példakép számunkra. 

Telki Önkormányzat 



Eredetileg tavaly őszre tervezték, végül átcsúszott januárra, ám 
szerencsére még a nagy téli fagyok előtt sikerült: két különleges 
örökzöldet ültettek el a hó közepén Telkiben. Nem akármilyen 
növényekről van szó: egy mamutfenyő és egy atlaszcédrus 
foglalta el helyét a település két pontján. 

Már az előzmények is izgalmasak voltak, ugyanis ősszel rejtélyes 
jelenséget tapasztalhatott, aki a Telki Panoráma Pontra (TPP) 
látogatott: egyik napról a másikra egy nagy gödör keletkezett a 
szép kilátást biztosító legelődombi helyszínen. A közösségi 
média Telki-csoportjában meg is indult a találgatás, hogyan és 
miért került oda a titokzatos lyuk. Csakhamar kiderült, hogy egy 
nagy fa számára ásták ki. 

Mint az adományozóktól, Bencsik Andrástól és feleségétől, 
Takács Zsuzsától megtudhattuk, úgy tervezték, hogy egy hatal-
masra növő, előnevelt mamutfenyővel ajándékozzák meg a 
telkieket, amely eredeti szándékuk szerint a kilátópontra került 
volna az ott kiszáradt öreg akác helyett. Az önkormányzattal és 
a vele szerződésben álló kertésszel egyeztetve azonban arra 
jutottak, hogy ott a talaj túl kemény és száraz, ezért van számára 
a TPP-nél ideálisabb helyszín is Telkiben. 

A növény érkezése azonban sokáig váratott magára. Közel s 
távol sem lehetett ekkoriban találni több méter magas, koros 
mamutfenyőt. S mivel úgy tűnt, ezt a fajtát minden erőfeszítésük 
ellenére sem sikerül beszerezni, egy szintén csodálatos atlasz-
cédrust rendeltek helyette, hogy a falunak ajándékozhassák. 
Végül pedig jó hírnek örvendhettek: mégis érkezik egy 
Sequoiadendron giganteum, amely a Földön élő legnagyobb 
testtömegű fafajta, és amelynek legöregebb, ismert példányai 
3200 évesek. Így hát egy fenyőnek indult, kettő lett belőle. 

A későbbiekben akár üdvözlőfaként is szolgáló, óriás mamut-
fenyő a település Budakeszi felőli kapujánál, a Telki határát, 

valamint a testvértelepülésünket, Gyimesbükköt jelölő 
tábláknál lévő tisztáson áll, míg az atlaszcédrus a Rákóczi utca és 
a Fő utca találkozásánál, a lejtő aljában talált otthonra. A 
tűlevelűek már most több méter magasak, néhány éven belül 
pedig termetük révén igazán tekintélyt parancsolóvá válhatnak. 

„Minden fa szép, de a mamutfenyőben van valami különleges. 
Hihetetlenül impozáns növény” – mondta András, hozzátéve, 
hogy a szintén rendkívül gyönyörű atlaszcédrus jól bírja a 
gyűrődést, az időjárás viszontagságait, ezért esett rá a választá-
suk. 

Zsuzsa elárulta, hogy szimbólumként is tekintenek az óriás 
mamutfenyőre. „Azt szeretnénk, hogy az összetartozás fája legyen. 
Ezek az örökzöldek akár ezer évig is elélnek, és reményeink szerint 
az ország, a haza és az összmagyarság is még legalább ezer évig 
fog élni. Bízunk benne, hogy a helyiek magukénak érzik majd, és 
mindenki fája lesz, ahogyan az Ófaluban található társa is!” 

Szilágyi Balázs 
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A Telki Polgárőr Egyesület tagja, Szabó 
Máté az elmúlt időszakban rengeteg szol-
gálatot teljesített a helyi rendőrökkel. 
Kiemelkedő munkájáért a Budaörsi 
Rendőrkapitánytól tavaly év végén dicsé-
retet és jutalmat kapott, ami óriási 
megtiszteltetést jelent, mivel polgárőr 
ritkán részesül ilyesfajta elismerésben. 
Máté a legtöbbször Kürtösi Pál rendőr-
zászlóssal, a település körzeti megbízottjá-
val járőrözik együtt, aki szintén kapitányi 
dicséretet kapott. 

- Telki Napló: Régóta él Telkiben? 

- Szabó Máté: Tősgyökeres telkis vagyok, 
ide születtem. Szeretek itt lakni, mert ez 
egy csendes, nyugalmas, békés település, 
és ezek az értékek számomra nagyon 
fontosak. A jövőben sem szeretnék innen 
elkerülni. 

- TN: Mióta tagja a Telki Polgárőrségnek? 

- Sz.M.: Jó pár éve az egyik fesztiválon oda-
mentem a polgárőrség vezetőjéhez, és 
kértem tőle tájékoztatást arról, hogyan lehet belépni. Ő 
készséggel segített, én pedig csatlakoztam az egyesülethez. 
Akkoriban több betörés is volt a környéken, és elhatároztam, 
hogy szeretnék ez ellen tenni, és ilyen módon segíteni az 
embereknek. Azóta is a közbiztonságért és a bűnmegelőzésért 
dolgozom. 

- TN: Egy ilyen fiatalembert mi késztetett arra, hogy csatlakozzon 
az egyesülethez? Vannak esetleg rendőri ambíciói? 

- Sz.M.: Egy nagyon régi elhatározásomból fakad mindez. 
Kisgyermekkorom óta tudom, hogy az iskola végeztével 
szeretnék felszerelni a rendőri állományba. Még mikor óvodás 
voltam, egy rendőrségi napon meg lehetett nézni az autót és 
kipróbálni a felszereléseket. Ekkor rájöttem, hogy nagyon tetszik 
mindez, és ezt a szakmát szeretném választani. 

- TN: Sokszor látjuk a nagyobb ren-
dezvények biztosításakor, és a közterületek 
ellenőrzése is fő feladata. Az elismerést 
főként azért kapta, mert rengeteget van 
terepen. Átlagosan mennyi időt tölt egy 
héten a telki közbiztonságot őrizve? 

- Sz.M.: Erre nem tudok pontos választ adni, 
nagyon változó. Amikor Pali (Kürtösi Pál 
körzeti megbízott) idekerült Telkibe, az 
egyik rendezvényen egy jót beszélgettünk, 
és aztán úgy alakult, hogy egyre többet 
kezdtünk közösen járőrözni. Sokat vagyok 
terepen egyedül és vele is. 

Nemrégiben, amikor Palival voltam szol-
gálatban, és traffipaxoztunk, remek érzés 
volt azt tapasztalni, hogy pozitív irányba 
változott a helyi közlekedési morál, szinte 
mindenki betartja a szabályokat és nem 
száguldoznak az autósok. Ez a közterületi 
jelenlétnek is köszönhető. 

- TN: Milyen a polgárőrök csapata Telkiben? 

- Sz.M.: Nagyon jó, összetartó és segítőkész 
a közösség. Vannak régi és újabb tagjaink, és úgy érzem, min-
denkivel könnyen meg lehet találni az összhangot. 

- TN: Mivel buzdítaná azokat, akiknek megfordult már a fejük-
ben, hogy csatlakozzanak, de esetleg bizonytalanok? 

- Sz.M.: Nagyon fontos, hogy folyamatos járőri jelenlét legyen – 
főleg éjszaka – a településen, mivel ez erősíti a közbiztonságot 
és megnyugtatja a lakosságot. Ha valaki ezért tenni szeretne, és 
egy kiváló csapat részévé válni, mindenképpen jelentkezzen 
polgárőrnek! Ha esetleg nincs is sok szabadideje erre, de heti 
rendszerességgel ki tudna menni, már azzal is sokat tehet a 
közösségért. 

szb 

A Telki Polgárőrség elérhetőségei:  
+36-70-553-0024; polgarorseg.telki@gmail.com

„Nagyon fontos, hogy folyamatos 
járőri jelenlét legyen a településen” 
– interjú Szabó Máté polgárőrrel, aki nemrégiben ritka elismerésben részesült
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„Sugar, honey, honey…” 
 

Másféle tételek sorolhatók ide, mint amelyek a zenei oratórium-
ra jellemzőek. Könnyeden: más ez a nóta! Ora is, meg thorium is; 
vagyis: munka, itt-ott sugárzó arccal! 

Hangoljunk oda, hogy az erdész-szakmai középiskolai tanul-
mányok egy évnyi kötelező előgyakorlattal kezdődtek. Az első 
terepi munkák közben, 1962 és 1963 években több olyan helyen 
is adódott feladat, ahol – mint később tudatosodott – például 
p32, elég gyorsan „bomló” izotóppal is dolgoztak (50-es, 60-as 
évek, erdészeti genetikai, növény-élettani kísérletek). 

Egyik ilyen (érdi „Sziget”): „...A területet akkoriban még főleg 
hazai nyár- és fűzerdő borította, az idős fák terebélyes koronái 
félelmetesen zúgtak a szűnni nem akaró szélben. 

Rövid gyaloglás és némi tanakodás után, egy csodálatosan szép, 
vastagra nőtt szürkenyár tövéhez kezdték lepakolni a műsze-
reket, eszközöket, és a felszereléseket, amelyek a sugárzástól 
voltak hivatottak védeni. Fahossznyi körben kihelyezték a 
figyelmeztető táblákat. Kezdődött a beöltözés, a mérnök és a 
technikus fehér vászon fejvédőt, nadrágot, inget, köpenyt öltött. 
A gyakornok lepedőbe burkolódzott. Csak a szürkenyár maradt 
a valós külsővel. De hiába, mert a víz felől haza igyekvő öreg 
horgász rémülten kapta el a tekintetét, és a lépteit gyorsítva 
vetett keresztet. 

A kutató a kiválasztott törzs tövébe fecskendő segítségével 
préselt, izotópos folyadékkal kezdett vizsgálatot, a fa különféle 
élettani funkcióit illetően. Irtózatos fecskendő és tű, vastag 
plasztik védőálarc volt a segéd- és a védőfelszerelés. A mérnök 
hosszas erőlködése közben a gyakornok mellette térdelve tar-
totta az álarcot. 

A szabad természet ezt a szokatlan sérelmet, ami csak egyetlen 
tűszúrás, azonnal elkezdte kamatostól visszafizetni. A kamatos 
kamat temérdek szúnyog támadásával zúdult le. Káros sugár-
adagot vélhetően sem a kutatók, sem a szúnyogok sem kaptak 
(pedig védőfelszerelésük nem volt). A kutatóknak azonban a 
viszketés kínját még hosszú ideig ki kellett bírniuk. 

A kutatómunka általános következtetése talán a szakkönyvtári 
rejtekből kibányászható. Amit azonban a helyszínen konstatálni 
lehetett: a hátukra terített lepedő négyzet-deciméteres nyílásán, 
egy perc alatt tucatnyi szúnyog állt bosszút.” (Képtelen erdészet-
rajz - 4. o. 1992., Monteditio Kft. alapján) 

(Továbbá, felidézve/áthangolva/dudorászva, hogy: „Sugár 
magas, sugár magas a nyárfa teteje...” - Nóta állj! – hangzott 
volna, ha a '960-as évek végén, a sorkatonai szolgálat idején 
harsan a dal.) 

Másutt, már „lecsengett” izotópos kísérletek közelében is volt 
munka, mint például ennél: „…gyökérösszenövési vizsgálatok a 
Budakeszi arborétum Liszenko-féle fészkes ültetésű erdeifenyő 
csoportjaiban...” (Erd. Kutatások, 1962., 361. o.) 

(Az akkoriban és arrafelé használt, a '960-as évek közepéig tárolt 
veszélyes anyag, a 2011-ben elvégeztetett „bemérés” szerint már 
csak emlékezetben hat, a külső-budai munkahelyi központ 
tájékán nem. - a szerző) 

A középiskola utáni évben, 1969 nyarán, a katonai bevonulás 
előtt, egyik nap váratlanul csapatszállító helikopter ereszkedett 
le a munkahelyi központ mellé. Néhány egyenruhás kiugrott a 
gépből és ketten az épülethez siettek. Az emeletről ennyi volt 
látható, bámészkodni nem mehettünk le. Vagy fél óra múlva 
tovább is sz/álltak a látogatók. A látogatás célja majd' 50 évvel 
későbbi beszélgetéskor derült ki. 

Erdei orathorium 
Meló-dia; (rádió-)aktív pályarajz
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Telkiben tizedik éve, 2011 szeptembere óta működik helyi ter-
melői piac. A Pajta és környéke minden második szombaton 
délelőtt piactérré alakul, ahol tejtermékeket, gombát, szörpöket, 
lekvárokat, zöldséget és gyümölcsöt, pékárut, füstölt húsárut, 
mézet, tojást és más földi jókat szerezhet be, aki arra jár. A telki 
piac a pátyival összehangoltan működik: egyik szombaton 
náluk, a másikon nálunk lehet bevásárolni. 

A termelői piac létrehozását 2010-ben a KoKuKK Egyesület 
kezdeményezte, az önkormányzat pedig a kezdeményezés 
mellé állt. A munkamegosztás a következőképpen alakult: az 
önkormányzat önköltségi áron biztosítja a helyszínt (ez a Pajta 
és környéke), az egyesület pedig ellát minden szervezéssel kap-
csolatos feladatot. 

A piac működésének egészen 2020 végéig volt egy harmadik, 
technikai jellegű szereplője is: mivel az egyesület alapszabálya 
szerint nem folytat vállalkozói-gazdasági tevékenységet, a piac 
üzemeltetője jogi értelemben egy vállalkozás volt, amelyen 
keresztül a piac gazdasági ügyeit bonyolítottuk (pajtabérlet, 
számlaadás az árusoknak, adózás). Az idők során két vállalkozás 
töltötte be ezt a szerepet, szigorúan nonprofit alapon, ugyanis a 
szerény bevételekből a költségek és adók után megmaradó, 
még szerényebb összeget a szervezési munkát végző KoKuKK 
Egyesület számlájára utalták, mint adományt. 

Ezen a helyen is szeretnénk megköszönni a Dr. Varga Bt-nek 
és a Hambuch Bt-nek az önzetlen segítséget, amellyel 
lehetővé tették a piac megvalósulását és fennmaradását! 

2021-től a KoKuKK Egyesület közvetlenül, nonprofit (tehát nem 
vállalkozói-gazdasági) tevékenységként folytatja a termelői piac 
üzemeltetését. 

A telki Vásár-nap az elsők egyike volt a környékbeli termelői pia-
cok sorában. Ez azt is jelentette, hogy eleinte óriási volt az árusok 
jövés-menése: sokan szerencsét próbáltak nálunk, ami széles és 
színes kínálatot hozott. Voltak vállalkozások, amelyek a szerény 
telki kezdetek után komoly karriert futottak be, és ezért marad-

tak el. Mások felismerték, hogy nagy értékű vagy különleges 
portékáikból ezen a kicsi piacon nem tudnak rendszeresen 
komoly forgalmat elérni. Idővel pedig bővült a termelői piacok 
köre is, amelyek között már jóval nagyobbak, így vonzóbbak is 
megjelentek, mint a biatorbágyi vagy a budaörsi. Mára kevesebb 
ugyan, de most is van mozgás, a kereslet és a kínálat egymáshoz 
csiszolódása folyamatos. Ezzel együtt kialakult egyfajta törzsgár-
da: van, aki minden második héten itt van, mert folyamatosan 
tudja kínálni a portékáját, másokra pedig szezonban 
számíthatunk. Jó a munkakapcsolatunk, az árusok ismerik és 
segítik egymást is, sokan a jó hangulat miatt is ragaszkodnak a 
telki piachoz. 

Árusaink túlnyomó többsége Telkiből vagy a közeli települé-
sekről érkezik (pl. Mányról, Pusztazámorról, Budakesziről, 
Zsámbékról, Dunaharasztiból), de akad kivétel is. Mivel kiváló és 
keresett árukat tartanak, amelyekre közelebb nem találtunk 
árust, örülünk, hogy itt vannak. 

Végezetül álljon itt néhány adat a piac gazdálkodásáról! Az áru-
sok alkalmanként és négyzetméterenként 500 Ft helypénzt 

Termelői piac Telkiben 

És, hogy a rádió-aktivitás ne menjen feledésbe, katonás, 
aktívrádió-távírászság „prüttyögte” be az évtized fordulóját. 
Időnkénti mágneses légköri zavarokat nem számítva elég simán 
ketyegett a rejtett számláló (cm-szalag) a leszerelésig. 

Ezt követően, úgy másfél évtizeden át, vélhetően csak néhány 
mellkasi átvilágítás sugáradagja képzett folytonosságot a 
„felezési Idő” futásában. Egy távoli, nagyobb „durranásig”. 

Aminél figyelmeztető tábla kihelyezés, védőfelszerelés, szúnyo-
gozás nem volt. Valamivel a történt eset után, és jóval idébb, 
felkapaszkodva a „Kéttucat-ökrös” nyugati peremére, beindult az 
üzemi polgári védelmi „M”-csomagdózis-mérője… 

1990-et írtunk már, amikor terepi bejárás közben, a hivatal-közeli 
„Cervus-völgy” mély, északi vége közelében, átellenes oldalon, 
két, gyakorlóba öltözött ismeretlen bóklászott. Ők a lábuk elé 
koncentráltak lépésről-lépésre, és közben valami porszívószerűt 
himbáltak. A terepjárójuk oldalán „...geológiai szolgálat”, vagy 
ilyesmi. Mire átértünk, már el is autóztak... 

És elsuhant az évezred vége is, „üdv rádió szántó-vető”-zést su-
gározva eleinte az éterben. Elsuhant az aktívság is, sok mindent, 
köztük számos munkatárs emlékét befoglalva. Akik között a 
kezdettől a munkahelyi központban dolgozók, netán ott is 

lakók, szembetűnően számosan, a veszteség-listán voltak. 
Nagyjából még aktív korúként. És nem valami nagy létszámú 
csapatból. 

Ez idő tájt, az imént említett „Cervus-völgy kerület”-ben dolgozó 
fiatal szakember említette, hogy közben, tórium-emanációt 
észleltek a geológusok arrafelé. (Erd. Lapok, 2015. márc., 95. o.) 
Éppen akkor jött ez az információadag, amikor a kezdeti, izotó-
pos mutációs erdészeti genetika helyi vonatkozásai gyűltek a 
kézirat-lapjaimra. Erről a nyugdíjas, fő munkahelyi vezetővel 
konzultálva szó esett arról a bizonyos helikopterlandolásról is, t.i. 
hogy miért keresték meg őt akkor. - A közvetlen környéken mért 
háttér-sugárzás magasabb szintű volt, mint távolabbi körben – 
mondta. (ld. még: Tapasztalatok a Nagy-Kopasz hegyi Th-ano-
mália tanulmányozása során - A rad7 radon monitor működése 
nagy toron exhaláció esetén; - ELTE TDK dolgozat; Szabó 
Zsuzsanna, Boros Ákos, ELTE TTK - internet) 

Lényegében ennyit tett ki a „sugár-adag” a munkahelyi 
körzetben. Elmélyültebb kutatás nélkül (és duplázási időkkel: 
előbb 5 év, majd 10, és végül 20 év a szolgálati telephelyeken). 

Apatóczky István 
nyd.
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Új, hónapról hónapra jelentkező sorozatunk köztünk élő, 
érdekes és értékes hölgyeket mutat be olvasóinknak. (Nem) 
mindennapi 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? 

 

Erika 
 
Mi nem zöldségeshez járunk, hanem az Erikához vagy Józsihoz. 
Pár percig „elkvaterkázunk” a hírekről, gyerekekről, néha a világ 
nagy dolgairól is. Ja, és egyébként megvesszük a gyümölcsöt, 
zöldséget. Ha éppen a névnapunkon térünk be hozzájuk, akkor 
egy masnival átkötött banáncsokrot kapunk ajándékba. 

- Jól vagytok? Mindenki egészséges? 

- Köszönjük szépen, mindenki egészséges. Szerencsére eddig 
senki nem kapta el a családból a vírust. Remélem, hogy ez így is 
marad! Ha lehetne három kívánságom, mint a mesékben, akkor 
azt kívánnám, hogy a szüleim minél tovább éljenek egészség-
ben. A tavalyi nyolcvanadik születésnapjukat sajnos nem tudtuk 

méltón megünnepelni. De ami késik, nem múlik! Bepótoljuk. 
Szeretném biztonságban tudni a gyerekeimet és majd szeretnék 
„unokázni” sokat. 

- Mióta laktok itt? 

- Én őslakos, tősgyökeres telkis vagyok. Itt nevelkedtem, tíz évig 
Budakeszin laktam, aztán jött a lehetőség, 1999-ben, hogy itt a 

Ki van a kalap alatt? – VI. rész 

fizetnek, ami nagyjából megegyezik a környékbeli piacokon fize-
tendő összeggel. A helyszín használatáért jelképes bérleti díjat, 
jelenleg alkalmanként 3500 Ft-ot fizetünk az önkormányzatnak. 
Minden reggel egy termosz forró kávéval várjuk a hajnalban 
kelő termelőinket. És más számottevő költség nem is nagyon 
van: az egyesület tagjai vagy külső segítői minden szervezői 
munkát önkéntes feladatként végeznek, és maguk állják annak a 
telefon- vagy üzemanyagköltségeit is. Az üzemeltetői szerepet 
felvállaló vállalkozás a bevételek után áfát és egyéb adókat fizet, 
majd az ezek után megmaradó összeget adományként a 
KoKuKK számlájára utalja. Ez az utóbbi években a következő 
összegeket jelentette: 

Év                  Árusoktól           Pajta bérleti díja     Adomány  
                      beszedett                                               a Kokukk számára 
                      helypénz 
2014            189 000               91 000                        21 542 
2015            190 900               91 000                        72 356 
2016            194 000               91 000                        64 378 
2017            201 500               91 000                        70 546 
2018            176 500               91 000                        69 844 
2019            176 500               91 000                        50 743 
Összesen   1 128 400          546 000                     349 409 
 

Az adomány egy részéből időnként kisebb piaci programokat 
finanszíroztunk, pl. textilszatyor-nyomdázást gyerekeknek, néha 
hirdettünk a környékbeli települések lapjaiban, és 2016-ban 
megünnepeltük a piacunk fennállásának ötödik születésnapját. 

Reméljük, hogy 2021-ben sor kerülhet a tizedik születésnap 
megünneplésére is. Addig is várjuk vásárlóinkat minden 
második szombaton délelőtt a Pajtánál! 

KoKuKK Egyesület 

 

Piacnapok 2021-ben 
(februártól) 
 
február 13., 27., 
március 13., 27., 
április 10., 24., 
május 8., 22., 
június 5., 19., 
július 3., 17., 31., 
augusztus 14., 28., 
szeptember 11., 25., 
október 9., 23., 
november 6., 20., 
december 4., 18. 
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faluban kezdjünk vállalkozni. Emlékszem, hogy találkoztam egy 
ismerőssel, aki éppen akkoriban költözött Telkibe, én meg akkor 
éppen nem itt laktam, és azt mondta, hogy neki olyan itt élni, 
mintha mindig nyaralna. Ez nagyon megmaradt bennem. 

Szeretek itt lakni, nagyon sok szállal kötődőm ide. Húsz évvel 
ezelőtt még egy jóval kisebb közösség élt a faluban. Mindenki 
kedves volt a másikhoz, átjártunk egymáshoz bográcsozni, 
beszélgetni. Itt töltöttük a szabadidőnk nagy részét is. Itt is 
szeretnék majd üldögélni a padon a nyugdíjas klubban, és 
visszagondolni például arra, hogy: „Emlékszel, amikor a 
pandémia idején csináltad velem az interjút?” 

- Milyen hatással van az életedre, munkádra a járvány? Mi 
hiányzik a legjobban? 

- Hasonlóan sok vállalkozóéhoz, a mi életünket is felforgatta a 
járvány. A zöldségboltokat nem kellett bezárni. Találgattunk, 
hogy vajon meddig lehetünk nyitva úgy, hogy ne veszé-
lyeztessük magunkat, szüleinket és a vásárlóinkat? Márciusig? 
Májusig? Aztán valahogy kialakult bennünk, hogy a mi munkánk 
is egyfajta szolgálat. Számítanak ránk, nem hagyhatjuk cserben a 
vásárlóinkat. 

Figyeltünk arra, hogy a vásárlóink kényelmesen, biztonságosan 
vásárolhassanak nálunk, betartottuk a szabályokat. Hiányoztak a 
családi összejövetelek, a barátaink. Szeretjük a rock zenét. Nagy 
Edda rajongók vagyunk, Pataky Attila személyes jó barátunk. 
Hiányzott, hogy nem mehetünk koncertekre, fesztiválokra. 

- Te hogyan „védekeztél” a COVID-19 ellen? Van-e túlélési recep-
ted? 

- Befészkelte magát az én gondolataimba is az aggodalom. 
Féltem a szüleimet, családomat. Engem meg a gyermekeim fél-
tenek. Nem lehet előre tervezni, csak történnek velünk a dolgok. 
És várunk. Várunk arra, hogy teljen az idő! Bízom benne, hogy 
nem fogom elkapni a vírust, mindent megteszek azért, hogy így 
legyen. Betartom a szabályokat, szedem a vitaminokat. Az elmúlt 
húsz évben egyszer sem voltam influenzás, ágyhoz kötött. 

- Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? 

- Kevés szabadidőm van, nagyjából egy fél szombat és egy fél 
vasárnap. Igazán nyáron tudok kikapcsolódni, amikor egy 
hónapra bezárjuk az üzletet. Sok időt töltünk akkor 
Balatonszárszón, nagy baráti társaságunk van, akikkel „élvezzük 
a strandot”. Nem szeretek filmeket nézni, nincs hozzá türelmem. 
Túl sok időm olvasni sincs. Szeretem a verseket, Radnóti Nem 
tudhatom című versét manapság is előveszem néha és bele-
olvasok. 

- Árulj el egy-két titkot magadról! Mi akartál lenni kislánykorod-
ban? Van-e kedvenc ételed? 

- Óvó néni. Nem gondoltad volna! Aztán kereskedelmi 
végzettséget szereztem és boltvezetőként dolgoztam 
Budapesten. Kedvenc ételem? Igazából mindenevő vagyok. 
Sajnos nagyon szeretem az édességeket és nem vagyok nagy 
húsevő. Mily meglepő, szeretek főzni. 

- Több mint 30 éve vagytok együtt a férjeddel. Mitől működik? 

- Inkább csak szavak jutnak eszembe, olyanok, hogy szeretet, 
összetartozás, tisztelet, közös emlékek. Felneveltük és útjára 
engedtük fiainkat, működtetjük a vállalkozásunkat. A közös cél 
érdekében mindketten hajlandóak voltunk és vagyunk küzdeni. 
Fontosak a közös találkozási pontok, de kell a szabadság is. Ezt 
mi jól kialakítottuk. 

- Akkor nem is tervezel utazást, amikor majd ismét biztonsá-
gosan lehet? 

- Legelőször Barcelonába szeretnék menni, Bence fiunkhoz, de 
szívesen elmennék majd Portugáliába, Portóba. Még nem jár-
tunk ott. 

- Hogyan látod a következő hónapokat? Megváltoznak-e az 
emberek szokásai? 

- Sokan veszítették el a munkájukat, a biztos talajt a lábuk alól... 
Újra kellett tervezni az életet. A mi generációnk szerencsére nem 
élt meg háborút, mi ezt a vírust kaptuk, itt kell helyt állnunk. És 
sokan helyt is állunk. Vigyázunk egymásra, kihozzuk a maximu-
mot a helyzetből. Szerintem ugyanakkor az emberek nagy része 

nem változtat majd az eddigi 
szokásain. Ugyanazokba a pocso-
lyákba fogunk belelépni, amint 
normalizálódik a helyzet. 

Sok türelmet kívánok a falube-
lieknek! Legyenek bizakodóak! 
Higgyünk abban, hogy most már 
hamarosan legyőzzük a vírust, 
kisüt a nap és helyreáll a rend! 
Használják ki jól az időt és hozzák 
ki a maximumot a jelenlegi 
helyzetből! 

Gónusz Gabriella 
(A cikk megjelent itt is: 

https://kutyavarju.blog.hu/) 
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Pályaorientáció 2020 
 

December 11-én iskolánk tanulóinak különféle színes és inno-
vatív pályákat mutattunk be. Dr. Balázsi Katalin fizikus és kutató 
szervezésében ismert vendégelőadók jöttek el hozzánk, akik 
igazán inspiráló, a gyerekek számára tanulásra és jövőtervezésre 
motiváló bemutatókat tartottak. A beszélgetések során diák-
jaink nyitottak voltak és élénk figyelemmel kísérték a lehető-
ségeket.  

Az előadók a következő pályák szépségeit és kihívásait vitatták 
meg a tanulókkal: 

Dr. Balázsi Katalin és Dr. Balázsi Csaba – anyagfejlesztés, fizika, 
műszaki pályák; bemutató: csontpótló, Gripen kipufogó 
fejlesztés, Ferrari fékek. 

Kocsis M. Brigitta – újságíró, blogger, műsorvezető. 

Dr. Bálint Erika – vegyész, biomérnök; bemutató: zöldkémia, 
mikrohullám, katasztrófák utáni mentés. 

Magyar Honvédség – középiskolai toborzó; bemutató: a leg-
modernebb technikák, eszközök, lehetőségek. 

 

Online kapcsolódtak be az ismertetőkbe: 

Vas Alexa – robotika, 3D nyomtatás. 

Muhi Kristóf – start up alapítás, kiterjesztett valóság, Eddie tár-
salapító. 

Weintraut Rita – mit csinál egy pszihológus, humán irány. 

 

Köszönjük Dr. Balázsi Katalinnak és minden előadónak a remek 
délelőttöt, valamint azt, hogy a tanulókban sikerült felerősíteni a 
gyermeki kíváncsiságot és alkotáskedvet! 

„Ez a világ egy csodavilág. Én azért a lehetőségért szeretem a 
kutatást, mert a világon először szerezhetek valamiről informá-
ciót” – mondta Dr. Balázsi Katalin, kutató, aki tudományos 
munkájával már számos díjat nyert el. 

Freili Szilvia 

Iskolai hírek



11. hely az országos  
bajnokság döntőjében 
 

A Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjében a 4.a 
osztály csapata alapos felkészüléssel és összehangolt munkával, 
a bekerülő 34 induló közül a 11. helyen végzett. Tagjai: Brickner 
Marcell, Cserhalmi Nóra, Földváry Júlia, Varga Marcell Gábor. 

Felkészítő tanáraik: Haasné Varga Erzsébet és Illyés Andrea. 

Nagyon gratulálunk nekik az elért szép eredményhez! 
Köszönjük a szülők segítő közreműködését, amellyel a 
versenyen való részvételt támogatták! 

Illyés Andrea of. 
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„Nézze meg az ember! Eljött a december, 

hűvös, hideg szélbe burkolt szeretettel.” 

(Aranyosi Ervin: December köszöntő) 

 

November utolsó hétvégéjén az adventi 
koszorún meggyújtottuk az első gyertyát. 
Nagy készülődéssel, szeretettel, várako-
zással és persze csodákkal teli időszak ez. 

Az óvodában is elkezdődött az ünnepre 
való készülődés. Ünnepi köntösbe 
öltöztek a csoportszobák, feldíszítettük az 
óvodát kívül-belül. Az aulától kezdve a 
folyosókig mindenhová került dekoráció 
az óvó nénik szorgos kezei által. Idén az 
óvoda bejáratához egy kis meglepetést is 
készítettünk, ezzel is kedveskedve a 
szülőknek, és közelebb hozva őket az 
óvodai élethez. 

Az első nagyobb programunk a Mikulás 
várása és érkezése volt. Idén rendkívüli 
módon érkezett az óvodánkba. Most nem 
a csoportszobákban látogatta meg a 
gyerekeket, hanem az udvaron keresztül, 
az ablakokba tette az ajándékát. A 
gyerekek lelkesen, izgatottan szaladtak az 
ablakokhoz, amikor észrevették az 
udvaron sétáló Mikulást. A nagyszakállú 
minden csoportszobánál megállt, 
integetett a gyerekeknek, akik vidám 
énekléssel, versekkel üdvözölték őt. 
Érkezése ilyen formában is nagy örömöt 
jelentett a kicsiknek. 

December 12-én és 13-án, az év utolsó 
madarászovis foglalkozásán az idősebb 
gyerekek az örökzöldekről, a hazánkba 
költöző, és itt telelő madarakról 
szerezhettek új ismereteket, illetve a 
meglévő ismereteiket bővíthették, 3-4 

éves kisóvodásaink pedig a „Madár-fióka” 
program keretében érdekes érzékszervi 
játékokat játszhattak a témával kapcso-
latban. 

Óvodai hírek 
- December, a tél eleje és a karácsony hava 
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A boldogságóra foglalkozások alkalmával 
a gyerekek a társas kapcsolatok 
fontosságáról, az egymásra figyelésről 
kaptak megerősítést. A foglalkozások 
során elmondhatták, hogy szerintük 
miért boldogítanak minket a jó cse-
lekedetek, és hogy miért jobb érzés adni, 
mint kapni. 

Közben minden csoportban elkezdődött 
a karácsonyi készülődés, az ajándékok 
készítése. Sok csoportban vetettek búzát 
a gyerekek, és megismerkedhettek a Luca 
napjához kötődő néphagyományokkal 
(például, hogy miért ültettek régen búzát 
ezen a napon, hogyan készítették a Luca-
széket, Szenteste az éjféli misén a temp-
lomban hogyan láthatták meg a 
boszorkányokat). A gyerekek szívesen 
vettek részt a néphagyományhoz fűződő 
tevékenységekben, a legkedveltebbek a 
humoros boszorkányos játékok voltak. 

Természetesen a karácsonyi készülődés 
során nem maradhatott el a mézeskalács-
sütés sem. A gyerekek lelkesen szaggat-
ták az előtte közösen begyúrt fűszeres, 
mézes tésztát. Gyönyörűek lettek a kalá-
csok, és az óvoda helyiségeit belengte a 
finom illatuk. December 18-án végre 
elérkezett a várva várt ünnep. A gyerekek 
ezen a napon szépen felöltözve és nagy 
izgalommal érkeztek az óvodába. 
Megilletődve nézték a csoportszobába 
lépve a feldíszített karácsonyfát. Idén a 
járványhelyzet miatt elmaradt az 
intézményi szintű, közös élmény, minden 
csoport kizárólag a saját szobájában 
ünnepelt, de az ünnep így sem veszített 
az értékéből, gyermekeink csillogó szem-
mel bontogatták az ajándékokat, és 
boldogan vették birtokba az új játékokat. 

Búcsú munkatársainktól 
 
Ebben az évben rendhagyó módon, 
otthonuk kapujában búcsúztunk kedves 
munkatársainktól, és nyújtottuk át alkal-
mazotti közösségünk ajándékait. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani a 
Telkiben élő gyermekekért végzett lelkiis-
meretes, odaadó munkájáért Bajnayné 
Visnyovszki Katalinnak, aki logopé-
dusként közel 20 éven keresztül segítette 
óvodás gyermekeink beszédfejlődését, 
óvodapedagógusaink munkáját. Köszön-
jük szeretett, nyugdíjba vonuló kol-
légáinknak: Szabados Eszter, konyhai dol-
gozónak, Váradi Bálintné dadusunknak, 
Maca néninek, és Tóthné Kompp Éva óvó 
néninek – akik mindannyian szinte az 
óvoda megalakulásától dolgoztak 
intézményünkben –, hogy feltétlen 
szeretetükkel, kedvességükkel, vidám 
személyiségükkel hosszú éveken keresz-
tül tették szebbé és boldogabbá sok-sok 
kisgyermek óvodai életét. Köszönjük 
nekik a sok-sok együtt töltött percet, a 
felejthetetlen közös élményeket! 

 

Emlékérem Tóthné Kompp 
Évának 
 
Tóthné Kompp Éva részére, aki lelkiis-
meretes munkájával hozzájárult a Telki 
Zöldmanó Óvoda egyéni arculatának, 
hagyományainak kialakításához, az 
intézmény innovatív pedagógiai törekvé-
seinek érvényesítéséhez, az óvoda és 
iskola, valamint az „Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány” együttműködésének erősíté-
séhez, a pedagógus pályán eltöltött 40 
éves példaértékű szakmai tevékeny-
ségének, óvodapedagógusi munkájának 
elismeréseként Dr. Kásler Miklós, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
minisztere pedagógus szolgálati emlék-
érmet adományozott. 

Köszönet 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni Telki 
Község Önkormányzatának egész éves 
támogatását! Köszönjük, hogy ebben a 
rendkívül nehéz járványügyi helyzetben 
is biztosítják számunkra az intézmény 
zavartalan, nyugodt működéséhez szük-
séges feltételeket! 

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítványnak 
köszönjük a számunkra kihelyezett 
meglepetést, amelyen megköszönték a 
kitartásunkat, munkánkat! Mindenkinek 
nagyon jól estek a kedves szavak, kará-
csonyra ennél nagyobb ajándékot nem is 
kaphattunk volna. Köszönjük szépen, 
hogy idén az Alapítvány a Pedagógus 
Ösztönző Program keretében minden 
dolgozót jutalomban részesített! 

Köszönjük szépen a Telki Zöldmanó 
Óvoda Szülői Szervezetének az egész 
éves segítségét és támogató együtt-
működését! 

Jó egészséget és sikerekben gazdag 
Boldog Új Esztendőt kívánunk Minden-
kinek!  

Telki Zöldmanó Óvoda 
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A 2020-as év közepétől a Telki Napló címlapfotója a „Telki és 
Környéke Képekben” Facebook-csoport legszebb, leg-
látványosabb alkotásai közül kerül ki. A kiválasztást szakmai 
zsűri segíti, ám a szerkesztőség szubjektív döntésén alapul, 
hogy végül melyik kép díszíti az aktuális lapszám borítóját 
– természetesen a fotós hozzájárulásának függvényében. 

Ezúton is köszönjük a telki fotósok gyönyörű alkotásait, és 
mindenkinek gratulálunk a közösségi oldalon is megosz-
tott remek képekhez! 

2089 Telki, Kökörcsin u. 11. 
www.bbbingatlan.hu 

E-mail: bbbingatlan@gmail.com 
 

Telefon: 06-70-773-7935 
 

Eladó ingatlanokat keresek 
ügyfeleim részére Telkiben és 

környékén! 
Jutalék: bruttó 2 %  

Kizárólagosság nélkül! 

 GÓLYAHÍR 
 

E hónapban született:  

 

Aranyi Péter és Aranyi-Németh Nilla 1. gyermeke: Minka 

Beck Zoltán és Beck-Völgyes Veronika 1. gyermeke: Vivien 

Pusztai Péter és Pusztai-Laczkó Zsófia 2. gyermeke: Dávid 
Milán 

Szaszkó Ákos és Döller Viktória 1. gyermeke: Izabel 

Varjas Viktor és Varjasné Végh Katalin 1. gyermeke: Lexa 
 

Gratulálunk! 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári 

ügyeleti beosztása 2021 februárjában a 
következőképpen alakul: 

 

február 6., szombat 17.00-20.00 - Park Center Patika 
február 7., vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika 
február 13., szombat 17.00-20.00 - Póczi Patika 
február 14., vasárnap 13.00-20.00 - Póczi Patika 
február 20., szombat 17.00-20.00 - Angyal Patika 
február 21., vasárnap 13.00-20.00 - Angyal Patika 
február 27., szombat 17.00-20.00 - Dió Patika 
február 28., vasárnap 13.00-20.00 - Dió Patika 
 

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. 

 



Fontos elérhetőségek a  
koronavírus-járvány kapcsán 
 

Hivatalos információk a koronavírus kapcsán, aktualitások: koronavirus.gov.hu 

Helyi hírek, aktualitások: telki.hu 

Telki vészhelyzeti telefonszám: 06-70-674-3656 

Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456 

Nemzeti Népegészségügyi Központ email: koronavirus@bm.gov.hu 

20 Közérdekű

2021 január

KözösségKözérdekű

Ügyfélfogadási korlátozás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri Hivatalban a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, járványügyi 
megfontolások miatt, megelőző intézkedésként 2020. szeptember 7-től korlátoztuk az ügyfélfogadást. 

Személyes ügyintézés ettől a naptól kezdődően csak előre egyeztetett formában történhet. Kérjük az Ügyfeleket, törekedjenek arra, 
hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában intézzék el, csak a legszükségesebb esetben, kizárólag az ügyin-
tézővel 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 lehetséges. 

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 


