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A Parlament döntése újabb 
három hónappal meghosz-
szabbította a különleges jog-
rendet. A képviselő-testületek 
döntési jogkörét – uborka-
szüneti megszakítással – 
immáron egy éve a polgár-
mesterek gyakorolják. Termé-
szetesen informális egyez-
tetések során a képviselők 
véleményét a fontosabb dön-
tések során mindig kikérem. 
Így történt ez a 2021-es év 
költségvetési rendeletter-
vezetével kapcsolatban is. 

A polgármesteri hivatal 
elkészítette a költségvetés 

tervezetét, ami a hatályos jogszabályokon és a reálisan várható 
bevételeken nyugszik. A büdzsé megtervezése során több alka-
lommal, hosszú megbeszéléseket tartottunk, hogy a képviselők 
részletesen megismerhessék az idei év pénzügyi lehetőségeit. 

Az idei év tervezett költségvetési főösszege megközelítőleg 882 
millió forint. Hiánnyal természetesen nem terveztünk, 
hitelfelvétellel sem. Adósságunk továbbra sincs. A beruházások 
pályázatokra épülnek. A nagy alegységek és az intézmények 
működtetése biztosított. 

A tervezés konzervatív szemléletű volt, igyekeztünk realistán 
megbecsülni várható bevételeinket és ezekhez tervezni a kiadá-
sokat. Az idei év számos, jelentős mértékű bizonytalansággal 
indul, ezért – főleg az első félévben – az óvatosság indokolt és a 
cash-flow szempontokra különösen ügyelni kell. A továbbra is 
fennálló járványhelyzet bármerre elmozdulhat, és a változása 
miatt elrendelt esetleges további kormányzati intézkedések 
miatt nagy az adóbevételek relatív bizonytalansága, 
különösképpen az iparűzési adó tekintetében. Emiatt a költ-

ségvetés helyzetét folyamatosan monitorozni fogjuk és szükség 
esetén korrigáljuk terveinket. Nem bizonytalansági tényező, 
hanem mozgásteret szűkítő tény az infláció, a már hatályos 
önkormányzati döntéseket korlátozó rendeletek és a gépjár-
műadó elvonása. Ezek a bevétel csökkenését, és a kiadás egyide-
jű relatív növekedését jelentik, ami pedig összhatásában 
egyértelműen szűkíti az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. 

Amennyiben a járványhelyzet kedvezően alakul, és lehetőség 
lesz a nyitásra, esélyünk nyílik némi többletbevétel becsa-
tornázására rendezvények szervezése és bérbeadások által. Ez 
azonban még távoli kilátás. Közelebbi lehetőség az adótartozá-
sok minél sikeresebb behajtása, valamint az iparűzési 
adóalanyok számának növekedése. Ez utóbbi kapcsán előző lap-
számunkban már írtam, de most megismétlem. 

Mindannyiunk és az adózók közös érdeke, hogy minél több 
cégvezető jelentse be Telkibe vállalkozását vagy itt alapítson 
újat. A jelenlegi, törvény által garantált 1%-os adókulcs minden-
hol egységes. A helyben szokásos 1,8%-os HIPA adókulcs és a 
járvány kapcsán elrendelt 1%-os kulcs különbözetéből szár-
mazó hiányt az önkormányzat a központi költségvetés terhére 
visszakapja, itt csak az átfutásból származó időbeli csúszással 
kell számolni. A cégek bejelentéséből származó adóbevétel- 
többlet azonban helyben marad. Természetesen csak egy 
bizonyos szintig, mert afelett kompenzációs elvonás terheli az 
iparűzési adóbevételt is. 

Örömre tehát nincs ok, de túlzott elkeseredésre sem. Ha a 
járványhelyzet és annak folyományai úgy engedik, akkor vissza-
fogott év elé nézünk. Ha az élet ismét rendkívüli fordulatot 
venne, akkor újratervezzük működésünket. 

Bízva a mielőbbi nagyarányú átoltottságon alapuló nyitásban 
kívánok jó egészséget mindenkinek! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Önkormányzat

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. 
 

 
2021. február  
 A 2021-es költségvetés elfogadása 
 
Telki Község Polgármestere döntött Telki Község Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének elfogadásáról. A tavalyi évhez képest 
szerényebb büdzsé 882.102.524 Ft bevételi és kiadási 
főösszeggel számol. 

 
Óvodapedagógusi bérkiegészítés 
 
A polgármester úgy döntött, hogy a Telki Zöldmanó Óvodában 
pedagógusi munkakörben foglalkoztatott azon munkavál-

lalókat, akiknek az illetménye nem éri el a mindenkori garantált 
bérminimum 120%-át, munkáltatói illetménykiegészítésben 
részesíti. Ennek mértéke a garantált bérminimum 120%-ig 
történő kiegészítés. 

 

Maradványkorrekció 
 
A polgármester elfogadta az önkormányzat és a fenntartásában 
működő költségvetési szervek 2019. évi maradványának 
felülvizsgálatáról és korrekciójáról készült önellenőrzési 
jegyzőkönyvet, annak alátámasztó kimutatásaival, egyúttal 
intézkedett az előirányzat-módosítások átvezetéséről is. 

 

Környezetvédelmi Alap 
 
A polgármester rendeletet alkotott a Környezetvédelmi Alapról. 
Az új rendeletbe beépítésre került, hogy az alap forrásai a helyi 
lakosság és civil szervezetek részére meghirdetett pályázati 
kereteken felül az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak 
ellátására is felhasználhatók. 

szb

Beszámoló polgármesteri döntésekről 

Telki Község Önkormányzata kiváló minősítést kapott az Állami 
Számvevőszék 2020-as évre vonatkozó, a Pest megyei önkor-
mányzatok pénzügyi és gazdálkodási működését áttekintő vizs-
gálatának eredményeként. 

Az ÁSZ ellenőrzése az önkormányzatok szabályozottságán 
keresztül a szabályszerű és csalásmentes gazdálkodás 
feltételeinek megteremtésére, ezáltal az Alaptörvényben előírt 
átláthatóság és elszámoltathatóság elvének érvényesítésére 
fókuszált. 

A 188 településre kiterjedő komplex vizsgálat önkormányza-
tonként értékelte és összesített érdemjegyekkel minősítette az 
eredményeket. Telki a legjobb (5-ös) minősítést kapta a pénzü-
gyi és a vagyongazdálkodás szabályszerű feltételeinek 
ellenőrzése során. 

A vizsgálatot lezáró dokumentum szerint Pest megye települési 
önkormányzatainál 23 polgármester és 48 jegyző felelős vezetői 
magatartást tanúsított. 12 önkormányzatnál, illetve a 
gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál ugyanakkor rend-
szerszintű kockázatok maradtak fenn, amelyek új, részletes 
ellenőrzést indokolnak. 

Összességében a Pest megyei önkormányzatok 57%-a – köztük 
Telki – kapott 5-ös minősítést, több mint 6%-uk viszont a 
legrosszabbnak számító 1-est. A környékbeli települések önkor-
mányzatai között 5-ös, 4-es és 3-as értékelésűek is vannak, de 
olyanok is, amelyek 1-es osztályzatot kaptak. 

szb 

Telki kitűnő eredményt ért el az  
ÁSZ-vizsgálaton 
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A település közösségi oldalas csoportjában és a közbeszédben 
időről időre felröppen a közterületen szabadon kószáló ebek 
témája. Telki közterület-felügyelője ennek kapcsán kérdésünkre 
elmondta, bár az elmúlt években alapvetően pozitív előrelépés 
tapasztalható e téren, és egyre kevesebbszer kell póráz nélkül 
sétáltatott vagy ingatlanokról kiszökő kutyák esetében 
intézkednie neki vagy a gyepmesternek, még mindig előfordul-
nak ilyen esetek. 

Kovács Péter hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályok – a 
2012. évi II. törvény (Sztv.) 193.§ – alapján, aki a felügyelete alatt 
álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. 
Hozzátette, hogy – Telki Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018. 
(III.29.) Ö. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján – a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki Telki belterületén ebet póráz nélkül vezet, továbbá 
a közterületre a felügyelete alatt álló kutyát szándékosan 
kiengedi, vagy arra magánterületéről, ingatlanáról az állat 
kiszökik. Ilyen eset észlelése esetén a közterület-felügyelő 
helyszíni bírságot szabhat ki vagy eljárást kezdeményezhet a 
jegyzőnél. Intézkedni kétféleképpen lehet, amennyiben a hiva-
talos személy (közterület-felügyelő, rendőr) tetten éri a 
szabályszegőt, vagy annak magatartása (elkövetése) a 
tudomására jut, és a bejelentő(k) az ügy mellé áll(nak), mint 
tanú(k), illetve bizonyítást nyerő fényképeket ad(nak) át az eljáró 
szervnek. 

A közterület-felügyelő felhívta arra a figyelmet, hogy ha valaki 
felügyelet nélküli kutyát lát településünkön, mindenképpen 
értesítse őt vagy a gyepmestert. Kovács Péter elmondta, a- 

mennyiben hivatalos bejelentés érkezik hozzá, megteszi a szük-
séges intézkedéseket. A szabálysértés, szabályszegés 50.000 
forintig terjedő helyszíni bírság kiszabását, vagy feljelentés 
esetén 200.000 forintig terjedő pénzbírság megfizetését von-
hatja maga után. 

Szilágyi Balázs

Felügyelet nélküli ebek a közterületen – 
akár 200 ezer forint is lehet a bírság 

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

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

A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár udvarán nem-
régiben kialakítottak egy új, mindenki számára elérhető 
ingyenes wifi-hálózatot. 

A wifi-pontot a Szupergyors Internet Program keretében a 
pályázat nyertese, a Magyar Telekom Nyrt. építette ki és 
üzemelteti. 

A wifi neve: TelekomSZIP.  

Jelszó nem tartozik hozzá, így mindenki ingyenesen használhat-
ja a közösségi ház udvara környezetében, a sávszélesség biztosí-
totta kereteken belül. 

szb 

Ingyenes wifi a közösségi háznál



Közérdekű 5

www.telki.hu

Oltásra készül?  
Ezeket érdemes tudnia! 
Az olthatóság elbírálását minden esetben az oltóorvos (ha a 
háziorvos adja be az oltást, akkor ő) végzi. Az oltóorvos 
figyelembe veszi az oltakozni kívánó egészségügyi állapotát, 
krónikus betegségeit, és azt, hogy milyen gyógyszereket szed. 

Számos lakossági megkeresés érkezik a Nemzeti Népegész-ségü-
gyi Központba (NNK), amelyben a kórtörténetük ismertetésével 
az olthatóságukról érdeklődnek. A Központ ennek kapcsán fel-
hívja a figyelmet, hogy az NNK nem bírálja el az olthatóságot, az 
kizárólag az oltás felvételekor az oltóorvos kompetenciája és 
feladata, ehhez szükség esetén igénybe veheti más szakorvos, 
illetve az oltandó kezelőorvosának segítségét. 
 
Tudnivalók és tanácsok koronavírus elleni oltás előtt állók 
számára 

Amennyiben oltásra megy, az ügyintézés gyorsítása érdekében 
kinyomtatva, kitöltve hozza magával a beleegyező nyilatkozatot 
( https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok ). 

Gondolja végig, hogy: 

•      van-e krónikus betegsége, 

•      a közelmúltban volt-e súlyos betegsége (különösen az 
elmúlt 3 hónapban), 

•      volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbetegedése. 

Érdemes összeírni, hogy milyen gyógyszereket szed. 
Amennyiben a közelmúltban immunrendszert gyengítő 
kezelésben részesült, az erre vonatkozó dokumentációt javasolt 
magával vinni. 

Vigye magával a személyazonosító iratait, TAJ-kártyáját! 

A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusának megfelelően – 
igyon és egyen! Amennyiben vérvételkor, védőoltáskor vagy 
injekció beadása kapcsán előfordult már ájulás, akkor vigyen 
magával egy palack vizet és esetleg szőlőcukrot! 

Lehetőleg olyan öltözékben érkezzen, amiben könnyen szabad-
dá tudja tenni a felkarját! Praktikus megoldás lehet a rövid ujjú 
póló, rétegesen öltözve. 

Felmerülhet kérdésként, hogy a védőoltás után este otthon 
szabad-e alkoholt fogyasztani. Az alkoholizmus tönkreteszi a 
szervezetet és így a védőoltásra adott immunválaszt is. Azonban 
a mérsékelt alkoholfogyasztás esetén ilyen káros hatást nem 
igazoltak. 

 

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

A korábbi években sikerrel zajlott a tavaszi és őszi nemzeti 
ünnepek előtti időszakban meghirdetett zászlórendelési akció, 
az elmúlt időszakban azonban többször előfordult, hogy a 
megrendelt és a polgármesteri hivatalba kiszállított zászlókért 
nem jöttek el az igénylők. Ennek kapcsán a hivatal úgy döntött, 
hogy bizonytalan időre felfüggeszti az általa koordinált zász-
lórendelési lehetőséget. 

Aki nemzeti színű vagy telki címeres lobogót szeretne, az 
közvetlenül a szállítótól rendelheti meg. Ezzel kapcsolatos 
felvilágosítás a következő telefonszámokon és email címen 
kapható: +36/92-460-307; +36/92-560-083, info@pti-hagyaros-
borond.hu. 

szb 

Felfüggesztették a zászlós akciót 

Véradás 
 
Aki vért ad, életet ad! 
 
2021. március 16-án, kedden, 14:30 és 18 óra között véradást 
szervez a Magyar Vöröskereszt a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtárban. 

A véradásra hozd magaddal a személyi igazolványodat, TAJ- és 
lakcímkártyádat! 
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Házhoz menő lomtalanítás 
 
Társaságunk továbbra is vállalja évente 13 alkalommal a ház-
tartásokban keletkező lomhulladékok elszállítását. 

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezett lakossági hulladék, (pl. bútorok, ágymatrac, műanyag 
hinta, rekeszek, műanyag virágtartó, műanyag felfújható 
medence, stb. - további részletes információk a weboldalunkon) 
amely mérete vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el 
gyűjtőedényben. A lomtalanítás folyamatosan, az ügyfélszol-
gálaton előre egyeztetett időpontban történik. A lomtalanítási 
szolgáltatásunkat a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink 
vehetik igénybe. 

Az előre egyeztetett lomtalanítási időpontban kérjük, hogy a 
szállítólevél aláírásával igazolja részünkre az Ön által kihelyezett, 
elszállított hulladék mennyiségét. Személyes részvétele fontos 
számunkra. 

Az alábbi hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra: 

•      veszélyes hulladék (festék- és lakkhulladék, oldószer, hígítók, 
vegyszermaradék, növényvédő szerek, azok flakonjai, 
gépekből és a háztartásból származó fáradt olaj), 

•      hajtógázos szóró palackok, akkumulátor, szárazelem, fény-
cső, izzó, 

•      lejárt szavatosságú gyógyszerek, fecskendő, 

•      építésből, bontásból származó anyagok, autóalkatrészek és 
autó gumiabroncs, sík üveg 

•      elektronikai hulladék 

A lomtalanítás alkalmával konténert nem áll módunkban kihe-
lyezni! 

 

Háztartási (kommunális) hulladékszállítás 
 
A háztartási hulladékszállítás rendje nem változik, továbbra is a 
megszokott napokon (szerdánként) történik. Kérjük ellenőrizze, 
hogy az adatbejelentő lapon rögzítetteknek megfelelő méretű 
gyűjtőedénnyel rendelkezik! Az azonosító matricán látható 
mennyiségen felüli többlethulladékot kizárólag cégfeliratos 
zsákban szállítjuk el. 

2021-ben minden szolgáltatással rendelkező ügyfél számára új 
matrica kerül postázásra, amelyet a hulladékgyűjtő edényre kell 
felhelyezni. Amennyiben a gyűjtőedényen a kollégák nem 
találják a matricát, és figyelmeztetés után sem kerül a matrica 
felragasztásra, a hulladékot NEM szállítjuk el. 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
 
Önnek csak annyit kell tennie minden hulladék esetében, hogy 
az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a hasznosítható hul-
ladékot bármilyen áttetsző, 120 literes (nem fekete) zsákban, 
kilapítva, a papír hulladékot kötegelve vagy áttetsző zsákban 
kihelyezi. 

Műanyag csomagolási hulladék: pl. PET palack, Tetra-Pak italos 
karton, öblített tejfölös, joghurtos doboz.  NEM számít szelektív 
hulladéknak a kerti bútor, vödör, virágcserép, műanyag, 
gyerekjáték, stb. 

Fémhulladék: alumínium italos doboz, alufólia, fém konzerves 
doboz. 

Papír hulladék: pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tisz-
ta kartonpapír. 

Kérjük, vegye figyelembe a jelen tájékoztatónk mellékletét 
képező éves hulladéknaptárban megjelenített gyűjtési időpon-
tokat! (7. oldal) Kérjük a zsákokat alaposan bekötni! 

A részletes gyűjtési útmutató elérhető honlapunkon is: 
www.zoldbicske.hu. A szelektív hulladék a gyűjtés napján kívül 
beszállítható a Bicske, Csákvári úti hulladékkezelő telep-
helyünkre, hétfőtől péntekig 6:00-16:00. 

A gyűjtőautóink műholdas követő rendszerrel vannak ellátva, 
így vitás kérdésekben ellenőrizhető minden bejárt terület. Az 
idegen anyagot tartalmazó zsákokat munkatársaink nem jogo-
sultak elszállítani! 

Lakossági csomagolási üveghulladékot (a sík üveg nem cso-
magolási üveghulladék) az önkormányzat által kijelölt 
gyűjtőponton tudja elhelyezni. 

 

Zöldhulladék szállítás 
 
A zöldhulladékot a hulladéknaptárban megadott gyűjtési 
napon lehet kihelyezni áttetsző, 120 literes zsákban. 
Amennyiben ágakat kíván elszállíttatni, azt a megfelelő méretre 
darabolva, kötegelve készítse elő (1 méternél nem hosszabb, 0,5 
méternél nem vastagabb átmérőjű kötegeket képezve)! 

 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei 
 
Cím: 2060 Bicske, Szent István út 1-3. 
 

Nyitva tartás:  
 
hétfő 8:00-16:00,  
szerda 7:00-19:00,  
péntek 8:00-12:00 

E-mail: info@zoldbicske.hu 

Telefonszám: 06-22-350-111 
 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

Hulladékszállítási tudnivalók 
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Program

Kedves Telkiek! 
 
Február elsején útjára indítottuk falujáró, kalandos pecsétgyűjtő 
sorozatunkat, amely öt részből áll. Az első a Hold-túra volt, ame-
lyet február 28-ig lehet(ett) teljesíteni (a felhívás a telki.hu-n volt 
olvasható). A teljesítőknek apró ajándékokkal kedveskedünk. 
Minden túra teljesítése után egy névre szóló gyűjtőfüzetbe pe-
csételünk. Öt pecsét összegyűjtése után a gyerekek egy – általuk 
választott – fizetős kézműves foglalkozáson ingyen vehetnek 
részt. 

A túrák több részletben is teljesíthetőek. 

Sorozatunk következő része kiváló apa-fia programnak 
ígérkezik, de persze tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok 
Miss Marple is él közöttünk. A tervezett kezdési időpont március 
1. Pontos információkat a közösségi ház Facebook-oldalán, 
illetve a telki.hu honlapon teszünk közzé. Játsszanak újból 
velünk! 

Rejtélyes kalandtúra a pecsétekért 
 
„A Fuksz házaspár, K. néni és K. bácsi falunk lelkes önjelölt (vagy 
mégsem???) nyomozói, akik mindent gyanakodva figyelnek. 
Bizony-bizony előfordul, hogy nem is alaptalanul. 

Most izgatottan várják a detektívpalántákat a közösségi ház 
udvarába, hogy elmondhassák, milyen rejtély tartja izgalomban 
őket és átadhassák a detektívjelvényeket! 

Hogy mi is a nevük? Arra is fény derül, ha elindulsz segíteni 
nekik.” 

(Hamarosan a kiskamaszok, fiatalok számára is ajánlunk túrát.) 

Kalandos pecsétgyűjtő sorozat 

Piacnapok Telkiben 
 

Minden második héten, szombaton délelőtt, a Pajta-
Faluháznál 

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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A karácsonyi sürgés-forgás és ünneplés után csendesen köszön-
tött ránk a január. Vízkereszt napjáig még gyönyörködhettek 
óvodásaink a szépen feldíszített karácsonyfában, majd hosszú 
időre elbúcsúztunk tőle. A járványhelyzet miatt még nincs 
lehetőség közösségi programok szervezésére, így a január jeles 
események nélkül telt el. 

A téli időszak a néphagyományokban is jellemzően benti 
munkákkal telt el, ehhez kapcsolódóan a csoportokban 
kezdeményezett benti tevékenységek alkalmával többet 
foglalkoztunk a különböző kézműves tevékenységekkel, pl. var-
rással, fűzéssel, festéssel, formázással, stb. 

A többnyire hideg, ködös, borongós napok ellenére az egészség-
megőrzés érdekében sok időt töltöttünk a szabadban. Ilyenkor 
is lehetőség van megfigyelni a természet változásait, pl. a téli 
csapadékformákat, meteorológiai változásokat, a víz halmazál-
lapot-változásait és körforgását. Az igazi téli hangulat 
megteremtése érdekében még kicsi tüzet is raktunk, amit kör-
beálltunk, megcsodáltunk, és közösen énekeltünk, verset mond-
tunk: „Fenn a hegyen, körbe-körbe, tűztáncot jár három törpe…” 
(Tamkó Sirató Károly: Törpetánc). 

Ha szép napsütéses időben volt részünk, hosszabb-rövidebb 
sétákat tettünk óvodásainkkal a környező utcákban, megcsodál-
va a téli kerteket, a házakat, tereket. Ezek a séták segítik a 
gyerekek helyismeretét, a településhez, lakóhelyükhöz való 
kötődés kialakulását. 

Óvodásaink nagy örömére egy kevés hó is esett januárban, 
amikor végre alkalom adódott igazi téli játékra – hóem-
berépítésre, hógolyózásra, csúszkálásra. „Hóembernek se keze, se 
lába…” 

A frissen hullott hóban éjszakai látogatók nyomaira bukkantak a 
gyerekek az udvaron. Meglepetésünkre a nyest, cica és minden-
féle madárlábnyom mellett borznyomokra is bukkantunk. Ez is 
bizonyítja, hogy azon kívül, hogy óvodánk udvara Madárbarát 
kert, más kisállatok is megfordulnak az udvarunkon. 

„Havas téli nagy ég alatt, vendégeim a madarak…” (Tordon 
Ákos: Madárszálló) 

A januári tartósan hideg, téli időjárás megnehezíti a madarak 
életét is. A gyerekek bevonásával rendszeresen töltjük fel az 
óvoda udvarán található madáretetőket és itatókat. Az aktív 
madárvédelem tennivalói mellett a gyerekek megismerkedhet-
nek a madáretetőt látogató madárfajokkal, és bízunk benne, 
hogy otthon is hasonlóképpen tevékenykednek. 

Januárban az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány támogatásának 
köszönhetően újabb mozgásfejlesztő eszközökkel bővült 
óvodánk játéktára. Az alapítvány 7 db BoboCar mozgásfejlesztő 
játékot adományozott óvodásainknak. Szintén az alapítványnak 
hála bővült intézményünk informatikai eszköztára. Az óvodai 
pedagógiai és adminisztrációs munka támogatására 4 db lap-
topot kapott az óvoda, ami nagyban segíti az óvodapedagógu-
sok, a logopédus és a pszichológus napi munkáját. Ezúton is 
köszönjük az alapítvány támogatását! 

 

Tüski Katalin 

Óvodai hírek 
Jégen járó január 
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Iskolai hírek
Aranyérem a kosárpalánta 
versenyen 
 

A 2020/2021-es tanévben először mérték össze tudásukat az ifjú 
kosárpalánták. Iskolánk „Egy kosárnyi pipacs” nevű csapata 
kiemelkedő szerepléssel és hatalmas fölénnyel nyerte a négy 
csapatot felvonultató versenyt. Sajnos a szülők nem élvezhették 
élőben gyermekeik sikerét a szigorú járványügyi előírások miatt, 
azonban élő közvetítésben részesei lehettek az élvezetes 
versenynek. 

A csapat tagjai: 

Hevesi Bernát és Hidas Zétény 3.b, Simon Sára 4.a, 

Iván Tamás, Rédey Barnabás, Simon Mátyás és Vida Izabella 4.c 
osztályos tanulók. 

Gratulálunk! 

Tomecz Katalin és Pozsgai Szabina 

 
A kicsik is sikerrel szerepeltek 
a kosárpalánta versenyen 
 

2021. február 6-án, szombaton a Kosárpalánta Program 
versenyén az 1.b osztályból két csapat is indult. Négy csapat 
közül a „Batman” a második, a „Villám” a negyedik helyen végzett. 

Örülünk a kicsik sikeres szereplésének és lelkesedésének! 

Kocsis Tímea osztályfőnök, felkészítő pedagógus 

A magyar kultúra napja 
 

Január 22-én volt A magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le és látta el dátummal Kölcsey Ferenc a 
Himnuszt. 

Az iskola felső tagozatos tanulóival magyaróra keretében 
beszélgettünk arról, hogy mit jelképez ez a nap, illetve hogy 
miért fontosak a hagyományok. Egy, a Himnuszról készült kisfil-
met is megtekintettünk, amely a költeményhez kapcsolódó 
érdekességeket mutatta be. 

 

 

Nyolcadikos felvételi  
eredmények 2021 
 

A középfokú felvételi eljárás során a nyolcadikos tanulók 
központi írásbeli vizsgáira magyar nyelv és matematika tantár-
gyakból 2021. január 23-án került sor. 

A központi felvételi eredményeinek feldolgozása megtörtént. A 
pontszámok az alábbiak szerint alakultak. 

 

Matematika tantárgyból: 
 
az országos átlag: 22,7 pont 

Pipacsvirág iskolai átlag: 29,98 pont 

 

Magyar nyelv tantárgyból: 
 
az országos átlag: 24,4 pont 

Pipacsvirág iskolai átlag: 27,31 pont. 

Gratulálunk nyolcadikosaink szép eredményeihez és további 
sikereket kívánunk! 
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Kiemelkedő teljesítmény a 
Bolyai-versenyen 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy a megyei (Pest megye - nyugat) 
Bolyai természettudományi csapatversenyen tanulóink nagyon 
szép eredményeket értek el. 

Az ötödikesek 3. helyen végeztek. Csapattagok: Bánfi Barnabás, 
Kis Botond és Lengyel Martin 5.b osztályos tanulók. Felkészítő 
tanárok: Kocsis Tímea és Kuffler Andrásné. 

A negyedik osztályosok csapata az 5. helyet szerezte meg. 
Csapattagok: Gerván Bence, Zámborszki Simon és Zsolnay 
Olivér 4.b osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Csörgőné Szőnyegi 
Viktória. 

Mindannyiuknak nagyon gratulálunk! 

 

 

Izgalmas kirándulás a 
tanösvénynél 
 

„A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a 
kőben...” 

William Shakespeare 

Az Öregtölgy futam emlékezetes pillanatokat okozott a telki suli 
1.a osztályának. A szabályoktól hemzsegő mindennapok elől 

igazán jó volt végre elszakadni, és útra kelni a Telki Tanösvény 
mentén. A kis felfedezők izgatottan keresték a nyomokat, az 
ikonokat, amelyeket az állomásokon találhattak meg. A téli erdő 
nyugalma, a dércsípte csipkebogyó fanyar íze, az erdőben meg-
bújó vadak lábnyoma a sárban mind-mind fergetegessé tette 
számukra ezt a napot. 

Minden állomáson tanulhattunk valami újat, apránként ismer-
hettük meg a tanösvény minden élőlényét és lakóját. A magas-
lesnél megállva igazán jól esett nekik a megannyi finom falat. Az 
erdő mélyén felfedezett bunker erőt adott a hosszú út foly-
tatásához, majd az utolsó ikon megtalálásával kezdetét vette az 
1.a első számháborúja. 

Köszönjük a szervezőknek a programot! 

Turcsányiné Dósa Renáta és Egerszegi György 
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Téli kirándulás 
 

A 4.a osztály január 19-én igazi havas, téli kirándulást tett az 
Öreg Tölgy Tanösvényen. 

Illyés Andrea of. 
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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 
 

Ebben a hónapban elkerülte 
falunkat a gólya.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy Budakeszi város 
gyógyszertári ügyeleti beosztása 

2021 márciusában a  
következőképpen alakul: 

 

március 6., szombat 17.00-20.00 - Park Center Patika 

március 7., vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika 

március 13., szombat 17.00-20.00 - Póczi Patika 

március 14., vasárnap 13.00-20.00 - Póczi Patika 

március 15., hétfő, munkaszüneti nap 08.00-20.00  - Angyal Patika 

március 20., szombat 17.00-20.00 - Angyal Patika 

március 21., vasárnap 13.00-20.00 - Angyal Patika 

március 27., szombat 17.00-20.00 - Dió Patika 

március 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. 

 

Hirdetés



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 
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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 


