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Önkormányzat

Polgármester naplója
Változások az önkormányzat életében
Az elmúlt időszak mindenkinek okozott nehézségeket, a
járvány kezelése természetesen sok feladattal és felelősséggel járt. Az elmúlt másfél
esztendőben a képviselőtestületek nem ülésezhettek,
a települések vezetése a polgármesterek felelőssége volt.
A járvány harmadik hulláma
lecsengett. A tisztifőorvos
kiemelte az oltások fontosságát és óvatosságra intett. A
harmadik hullám végével a
képviselő-testületek visszakapták döntési jogkörüket,
úgyhogy azonnal meg is kezdődött az ülésezés. Első körben a
testület elé tártam hivatalosan is az elmúlt időszak döntéseit,
felülvizsgálatra, illetve megerősítésre. Még a nyári szünetek
elrendelése előtt mindent áttekintünk.

Az ülésezés újraindulása szerencsés módon egybeesik a
képviselő-testület és a szakbizottságok átalakításával. Móczár
Gábor alpolgármester úr lemondása után a megürült képviselői
helyet nem töltötték be, így a meglévő képviselői állomány átszervezésével igyekszünk hatékony és kompetens döntéshozói
és döntéselőkészítő grémiumokat összeállítani. A Pénzügyi és a
Szociális Bizottság élén megmaradnak az elnökök, hisz feladatukat eddig is kiválóan ellátták és nagy tapasztalattal végzik
munkájukat. A bizottsági munka minden rendes képviselő tagnak többletterhet jelent, hisz mindkét bizottságban számítok
munkájukra. A külsős bizottsági tagok változatlanok. A
testvértelepülési feladatokat referensi minőségben Móczár
Gábor volt alpolgármesterünk segíti.
Alpolgármesternek Koltai Piroskát kértem fel. Eddigi
munkakapcsolatunk alapján Piroska hatékonyan tudja majd
segíteni munkámat és szükség esetén helyettesít feladatkörömben. Számítok arra, hogy alapítványi tevékenysége kapcsán új
energiákat tud becsatornázni a közösség életébe és erősíti a
testületben a női nézőpont értékeit. Bízom benne, hogy az új
testületi felállás a csökkentett létszám ellenére hatékony és
eredményes lesz. Köszönöm többletfeladatot vállaló
képviselőtársaimnak, Koltai Piroskának, dr. Vida Rollandnak és
Király Péternek, hogy elfogadták felkérésemet!
A másfél éves kényszerű szünet után mindent újra kell indítanunk. Reménykedem benne, hogy ősszel nem tér vissza a
járvány, és az év második fele lezárások helyett Telki Fesztivállal,
karantén helyett pedig közös munkával fog kezdődni. Addig viszont még előttünk van egy nyár, amihez kívánok mindenkinek
jó egészséget és szép időt!
Deltai Károly
polgármester

Új alpolgármestere van Telkinek, változott
a bizottságok összetétele
Mint ismeretes, Móczár Gábor alpolgármester 2021. április 25-i
hatállyal lemondott a képviselői és alpolgármesteri tisztségéről.
Deltai Károly polgármester a megüresedett alpolgármesteri
poszt betöltésére Koltai Piroska képviselőnőt kérte fel.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Móczár Gábor Attila
önkormányzati egyéni képviselői mandátumáról való lemondásának következtében a Telki Helyi Választási Bizottságnak
(HVB) gondoskodnia kellett a mandátum betöltéséről. A 2010.
évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján a lemondott képviselő
helyébe a legutóbbi önkormányzati választásokon a következő
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legtöbb szavazatot elért jelölt (Neudert Károly - 497 szavazat)
lép, aki azonban úgy nyilatkozott, hogy a mandátumot nem
fogadja el. Mivel a listán több jelölt nem volt, így a HVB 1/2021.
(V.18.) határozatában megállapította, hogy a képviselői mandátum kiosztására nincs mód, az a következő általános önkormányzati választásokig betöltetlen marad.
Telki Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Kormányrendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Önkormányzat
Kultúra
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselőtestület feladat- és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX.
törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Telki
Község Alpolgármesterének – képviselő-testületi megbízatásának időtartamára –, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a testület tagjai közül Koltai Piroska Margitot
bízza meg.
Mivel a hatályos jogszabályok alapján az alpolgármester nem
lehet tagja a képviselő-testület bizottságainak, így az alpolgármesteri megbízással egyidejűleg a polgármester döntött
arról is, hogy a Koltai Piroska kinevezése miatt megüresedett
bizottsági helyekre Király Péter képviselőt (Szociális Bizottság)
és dr. Vida Rolland képviselőt (Pénzügyi Bizottság) választja
meg.
szb

„Számomra nem a tisztség a fontos, hanem
az elvégzett munka”
- miniinterjú Koltai Piroskával, Telki új alpolgármesterével
- Gratulálunk a kinevezéséhez!
Hogyan jött a felkérés?
- A mindenkori alpolgármestert a polgármester
választja meg, legalább egyet
minden esetben a képviselőtestület tagjai közül. Amikor
Deltai Károly megkeresett, az
volt az első gondolatom, hogy
miért pont én? Aztán beszélgettünk és elfogadtam az
érveit.
Mindig is arra törekedtem,
hogy a különböző nézetek,
vélemények közötti egyensúlyt megtaláljam – és itt nem
lavírozásra, hanem az eltérő nézőpontok összeegyeztetésére
gondolok. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy Károly
engem választott.
- Milyen területekre összpontosít majd alpolgármesteri munkája
során?
- Egyelőre nincs dedikáltan kijelölt szakterülete a munkámnak.
Ahogyan korábban az alapítvány kuratóriumi tagjaként is
fontos volt számomra, ezentúl is a szívemen viselem az óvoda,
valamint az iskola ügyét és a sport is közel áll hozzám.
Számomra nem a tisztség a fontos, hanem az elvégzett munka.
- A következő három évre milyen tervei vannak?
- Eddigi bizottsági és képviselői munkám során igyekeztem a
legjobbamat adni és ez így lesz a jövőben is. Az utóbbi
évtizedekben megnőtt a település, ezért pénzügyi bizottsági

Valóra vált álmok
A családjával közel 20 éve településünkön élő Koltai Piroska
Margitot sokan az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány vezetőjeként ismerik. Hosszú évekig SzMK-sként (Szülői
Munkaközösség) dolgozott, majd a kuratórium elnökeként a
szervező csapattal 2016 óta fogja össze a mindig lelkes
önkéntesek munkáját, megvalósítva olyan ötleteket,
álmokat, amelyek nagyobb összefogást igényelnek, olyan
kezdeményezések mellé állva, amelyek közösségünk életét
szebbé-jobbá teszik. Büszke megvalósult projektjeikre,
köztük az iskolai és óvodai udvari padokra, az óvodai focipályára, a KRESZ-pályára, a kültéri edzőparkra, a pingpong-asztalra, valamint rendezvényeikre, a Jótékonysági Bálra és a
Sportnapra. 2019 óta tagja Telki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének.

képviselőtársaimmal együtt úgy gondoltuk, új felületet nyitunk
a kommunikáció terén, és elindítottunk egy fogadóóra-sorozatot, egyelőre online formában, hogy minél könnyebben
eljuthassanak hozzánk a lakossági igények, a különböző
vélemények. Ehhez nagy reményeket fűzünk és ezt a vonalat
szeretném alpolgármesterként is erősíteni.
Nem gondolom, hogy bármiben is különbözne az a munka, ami
alpolgármesterként rám hárul attól, amit képviselőként eddig is
végeztem. Talán annyi, hogy amikor a polgármestert helyettesíteni kell, elő kell vennem a „sétapálcámat”.
Szilágyi Balázs
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Önkormányzat

Beszámoló polgármesteri döntésekről
Telki Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki Község Önkormányzat Képviselőtestületének 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.

Műszaki ellenőr kiválasztása
A polgármester határozatot fogadott el az önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárút (Muskátli utca és Rozmaring utca
közötti szakasz) felújítása tárgyú munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről. A döntés
értelmében a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Király Gábor
műszaki ellenőrrel köt szerződést az önkormányzat.

Testvértelepülési referens

2021. május 28.
Költségvetés végrehajtása
Telki Község Polgármestere jóváhagyta a 2020. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót. A dokumentumból megállapítható, hogy az önkormányzat tavalyi gazdálkodásában a
kötelező és a vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek
figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette.

Belső ellenőrzési terv végrehajtása
A polgármester elfogadta a 2020. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló beszámolót.

Június 8.
Adóbevételek alakulása
A polgármester elfogadta az önkormányzat 2021. évi helyi adó
és gépjárműadó bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatót.

A polgármester az önkormányzat testvértelepülési kapcsolatainak ápolásában és segítésében való közreműködésével,
testvértelepülési referensként Móczár Gábort – aki korábban
alpolgármesterként is a terület legfőbb felelőse volt – bízta meg.

Együttműködési megállapodás
A polgármester döntött arról, hogy a Telki Kultúra Közhasznú
Alapítvány és a Telki Község Önkormányzata között 2014.
december 19-én létrejött közművelődési megállapodást közös
megegyezéssel hatályon kívül helyezik. Ezzel egyidejűleg döntés született arról, hogy a felek megállapodást kötnek az önkormányzat testvértelepülési feladataiban történő együttműködés
tárgyában.

Civil szervezetek támogatása
A polgármester úgy határozott, hogy a helyi civil szervezetek
részére nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 9/2017.
(IV.04.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján
pályázatot ír ki a civil szervezetek 2021. évi anyagi támogatására.

Igazgatási szünet
Költségvetési rendelet módosítása
A polgármester döntött a 2021. évi költségvetési rendelet
módosításáról.

A polgármester a Telki Polgármesteri Hivatal 2021. évi
munkarendjében igazgatási szünet elrendeléséről döntött, a
nyári időszakban 2021. július 19-től 2021. augusztus 2-ig, a téli
időszakban pedig 2021. december 22-től 2021. december 31-ig.
szb

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

Június 15.

Beszámoló szociális ügyekben hozott
döntésekről

Döntések felülvizsgálata

A képviselő-testület elfogadta a polgármester által, átruházott
hatáskörben, a 2021-es év veszélyhelyzeti időszakában szociális
ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött
arról, hogy a 2020. november 4-e és 2021. június 15-e közötti
veszélyhelyzeti időszakban hozott polgármesteri határozatokat
megerősíti, az ezen időszakban hozott rendeleteket hatályukban fenntartja.

2021 június

Közbiztonsági koncepció
A testület felkérte a hivatalt, hogy a következő ülésig vizsgálja
meg, milyen területeket érintően készíti el a település közbiztonsági koncepcióját.

Önkormányzat
Védőnői körzet kialakítása

pályázatokat nem tudja támogatni, mivel azok nem
környezetvédelmi problémákat érintenek.

A képviselő-testület felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg,
milyen többletköltségekkel járna a harmadik védőnői körzet
kialakítása.

A polgármester szabadságolási ütemterve

Pályázat elbírálása

A testület elfogadta Deltai Károly polgármester 2021. évi
szabadságolási ütemtervét.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2021. évi
Környezetvédelmi Alap felhasználása kapcsán beérkezett

szb

Igazgatási szünet a hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telki Polgármesteri
Hivatalban 2021. július 19-e és 2021. augusztus 2-a között igazgatási szünet lesz. Ennek időtartama alatt a hivatal ügyeleti
rendben tart nyitva, hétköznapokon 8-tól 12 óráig.
Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre nem kerül
sor, de kérelem valamennyi tárgykörben továbbra is folyamatosan benyújtható.
dr. Lack Mónika
jegyző

Új megállóhely csúcsidőben
2021. június 16-tól a 795-ös vonalon (Budapest – Budajenő –
Perbál – Zsámbék) munkanapokon reggel 7:30 és 9:00 között
egyes Széll Kálmán tér felé közlekedő járatok Budapest, Irén utca
megállóhelyen is megállnak, jellemzően 10-20 percenkénti
eljutást biztosítva a megállóhelyre.

Indulhat a kerékpárút
felújítása
Várhatóan 2021. július 19-én megkezdődhet a Telki Község
Önkormányzatának tulajdonában lévő, az Újfaluban, a
Budajenői út mellett található kerékpárút felújítása.

Munkanapokon délután 15:30 és 17:00 között egyes Széll
Kálmán térről a Zsámbéki-medence felé közlekedő járatok szintén megállnak Budapest, Irén utca megállóhelyen, jellemzően 15
percenkénti eljutást biztosítva a megállóhelyről Budakeszi
irányába.

A munkálatok keretében a Rozmaring utcától a Muskátli utcai
körforgalomig tartó, 785 méter hosszú, helyenként erősen
kátyús, töredezett, a környező fák miatt felpúposodott aszfalttal
borított szakasz újulhat meg.

A járatok részletes menetrendje megtalálható a www.volanbusz.hu és a www.menetrendek.hu weboldalakon.

A kerékpárút a meglévő nyomvonalon két méteres szélességben kerül felújításra. A szükséges űrszelvény biztosítása is a projekt részét képezi.
A Magyar Falu Program keretében támogatásban részesített,
43.512.690 Ft pályázati forrásból megvalósuló beruházás építési
munkálatai előreláthatóan 2021. szeptember végéig tartanak
majd. A kivitelező a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft., a műszaki
ellenőr pedig Király Gábor E.V.
szb
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Már Telkiben is teqballozhatunk
Átadták Telki első közterületi Teqball-asztalát. A világszerte népszerű magyar találmány az új sportcsarnok előtti füves területen
várja azokat, akik kipróbálnák, vagy akik máshol már megszerették, és most élve a lehetőséggel profi szintre fejlesztenék
tudásukat ebben az egyedülálló sportágban.
A 2013-ban világhódító útjára induló Teqball egy futballalapú új
sporteszköz, amely az asztali- és a lábteniszt ötvözi. A sportág
ott lehet a 2022-es Ázsiai Játékokon és akár olimpiai szám is
lehet belőle. Olyan híres sportlegendákat tudhat támogatói
között, mint például a brazil fenomén, Ronaldinho.
A 2021. május 28-i telki átadó ünnepségen beszédet mondott
Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Tájékoztatásért és Magyarország Nemzetközi Megjelenítéséért
Felelős Államtitkára, valamint Deltai Károly, Telki Község
Polgármestere, aki a település nevében köszönetét fejezte ki a
szabadtéri sporteszközért.
Az átadáson jelen volt továbbá Murányi Gergely, a Teqball
diplomáciai kapcsolatokért felelős vezetője, Vincze Ottó korábbi
válogatott labdarúgó, a minisztérium miniszteri megbízottja,
valamint – a Telkiben élő – Iglói-Nagy István, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Tájékoztatásért és Magyarország Nemzetközi Megjelenítéséért Felelős Államtitkárság Sportdiplomáciai Főosztályának vezetője.
Menczer Tamás államtitkár az asztal ünnepélyes átadását
követően két Teqball-játékossal, valamint Vincze Ottóval együtt
bemutatta, hogyan játszható ez a különleges sport. Sőt, a jelenlévő iskolásokat is invitálták, tegyenek egy próbát – végül két
ifjú hölgy volt a legbátrabb, aki beállt a profi teqballosok mellé
játszani.
A kb. egymillió forint értékű asztal a Külgazdasági és
Külügyminisztérium jóvoltából és finanszírozásával került
Telkibe. Mindenkit arra buzdítunk, hogy használja egészséggel!
szb
Fotók: Jakab Mária Ilona
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Ne adjon esélyt a betörőknek!
A Covid-19 járvánnyal összefüggésben hozott védelmi
intézkedések lépcsőzetesen feloldásra kerülnek, az életünk – ha
csak lépésenként is – visszatér a megszokott kerékvágásba.
Ugyan az egyes szolgáltatások igénybevételéhez védettségi
igazolvány szükséges, mégis jóval többen indulnak az előttünk
álló időszakban útnak, mint az elmúlt hónapokban. Akár
belföldön pihen, akár külföldre utazik vagy családlátogatásra
megy, felügyelet nélkül hagyott otthonát tudja biztonságban!
Ehhez néhány bűnmegelőzési jó tanáccsal szolgálunk:
Ha hosszabb időre elutazik, egyeztessen egy megbízható szomszéddal, aki időnként szellőztessen, ellenőrizze és ürítse a
postaládát, kapcsolja fel a villanyt, törje meg a lakás csendjét;
A szomszéd ismerje az Ön telefonszámát, hogy baj esetén
értesíteni tudja;
Családi házak esetében célszerű mozgásérzékelőt felszerelni
kültérre, mert ez éjjel felhívhatja a szomszédok figyelmét arra,
hogy valaki az udvarban tartózkodik, holott ön elutazott;
A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörők
számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsa meg annyira, hogy
azok között ne lehessen észrevétlenül tevékenykedni, megbújni.
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza. Az
élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja
meg a 90 centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást;

A bejárati ajtó több ponton záródó biztonsági ajtó legyen;
Távozáskor nézze meg az ablakokat, hogy be vannak-e zárva,
élesítse a riasztót, amennyiben van;
Az automata, programozható villanykapcsolók is védelmet
jelenthetnek, mert az időzített világítás a mozgás illúzióját keltheti;
Az okoszárak biometrikus azonosítással is rendelkeznek, előre
programozott, telefonon keresztüli értesítést küldenek, a
kamerák képet rögzítenek, mozgás esetén a tulajdonos telefonkészülékére jelzést és felvételt továbbítanak (élő bejelentkezés útján);
Az ablakra szerelt törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet biztosít;
Ne posztolja ki a közösségi oldalakra, hogy mikor, hova és menynyi időre utazik, mert hazaérkezéskor nem várt „meglepetés”
érheti. A betörők is figyelik a közösségi oldalakon nyilvánossá
tett bejegyzéseket!
Amennyiben hazaérkezéskor betörést észlel, hívja a 112-es
segélyhívó számot!
Kellemes pihenést kívánunk!

Kulisszatitkok számokban
– Varázs-túra 2021. április
Mi kell egy varázslatos túrához?
353 méter kötél/drót/fonal/spárga
50 méter fásli
8 db labda
25 db flakon
40 db zsírkréta
54 db A/4-es laminált lap
97 db kellék
1200 db feladatlap
300 db beszállókártya
300 db adatlap
210 óra előkészítés és kellékkészítés
59 óra „tereprendezés”
24 óra a Facebookon
És mi lesz ennek az eredménye?
8965 bejegyzés-elérés
118 madártollas aláírás
138 festett nyom
22 db privát e-mail
63 db messenger üzenet és komment
12 db rövid videó
Köszönjük!
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Mese-túra
Ugyan az időjárás nem fogadta kegyeibe a
gyerekmesékre épülő sétánkat, ennek
ellenére még így is sokan végig tudták járni
a Mese-túra útvonalát idén májusban.
Kis ízelítő a feladatokból: kötélhúzás, hajfonás, távolugrás hétmérföldes csizmában,
memóriajáték,
tűzokádó
sárkány
legyőzése, répateke, aranyhal-horgászás,
életfonal gombolyítása, tájkép festése,
lóverseny és a tündérkert felfedezése –
mindez festői környezetben.
Öröm látni, hogy már „törzstúrázó” családokat tudhatunk magunk mellett!

A túrához összegyűjtöttük a könyvtárban
kölcsönözhető meséket gyerekeknek és
felnőtteknek. A könyvek a következő
linkeken
tekinthetők
meg:
https://moly.hu/polcok/nepmese-gyerekeknek ; https://moly.hu/polcok/nepmesefelnotteknek
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szőlőtulajdonosok segítőkészségét!
Június közepén kezdődik utolsó sétánk, a
Tölgy-túra. Várunk mindenkit szeretettel!
A tündérkertes fotó készítője: Urbán Péter

Fukszék visszatérnek
- avagy Kamilla néni és Kamillka bácsi újabb kalandja kisunokájukkal
Indul a Tölgy-túra! Keresd a házaspárt a Kokukk
Egyesület padján, az erdő aljában, amelyet az alábbi
leírás szerint találsz meg:
Rozmaring utca az erdei kapuig - onnan tovább
egyenesen fel az Öreg Tölgy Tanösvény első
tájékoztató táblájáig.
Ott megtalálsz minden szükséges információt és
kelléket a Tölgy-túrához! QR kód leolvasóra szükség
lesz!
Az erdőben már az első kereszteződésnél, az „Erdő
madarai-Odútelep” táblánál jól figyeljenek, nehogy
eltévedjenek! A túra július végéig teljesíthető. Jó
szórakozást kívánunk!
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Természet színei a festészetben
2021. május 28-tól június 4-ig újra kiállításnak adott helyet a
Pipacs Galéria.
A megnyitón felszabadultan és nagy örömmel tölthettünk
együtt néhány kellemes órát, amihez az is kellett, hogy éppen az
esemény előtt oldották fel a járvány miatti korlátozásokat.
A tárlatot ezúttal is Deltai Károly polgármester nyitotta meg, aki
bemutatta a kiállító művészeket. Ezután Varga Gabriella zenetanárnő, és két tanítványa, Dura Kinga és Dura Boglárka örvendeztette meg a jelenlévőket szép zenei élménnyel, amiért
köszönet illeti őket.
A „Természet színei a festészetben” elnevezésű tárlat egyik kiállítója Jakab Mária Ilona volt. Amióta Mária Telkiben él,
fokozatosan kapcsolódott be a település életébe festményeivel
és fotóival – a Telki Napló munkatársaként is számtalan képét
láthattuk már az újság hasábjain, amelyekkel a falu életének rendezvényeit örökítette meg. Festői munkájában több technikát
alkalmaz. A most kiállított alkotásaiban főként a természet
dominált, annak kifogyhatatlan színvilágát és hangulatát mutatta meg. A képek akrillal készültek, de grafikák is láthatóak voltak,
amelyek mély emberi érzéseket tükröztek. Korábban a tibeti
kultúrából is állított már ki mandalákat, ezúttal pedig a kínai
mitológiából merített témát.
Dr. Lenti Katalin 2004-ben költözött férjével és két lányával
Telkibe. Férjét, Földvári-Nagy Lászlót jól ismerhetik az itt élők,
hiszen 15 éve dolgozik önkormányzati képviselőként és a helyi
polgárőrséget is ő vezeti. Katáról többen is tudják, hogy a
Semmelweis Egyetem élettan-kórélettan oktatója, a tehetséggondozás elismert szakembere, és évekig énekelt a Telki
Nőikarban, de azzal eleddig kevesen lehettek tisztában, hogy
egy hobbifestőt is tisztelhetünk személyében. Képei témáit
gyakran fotóművész barátai, Dr. Fodor Ferenc és Dr. Dobos Attila
természetfotói adják. Mostani kiállításának érdekessége, hogy
korábban festményei közül egy sem hagyta még el otthonát, és
az alkotások a tárlatot követően vissza is kerültek a jól
megszokott falakra.
Mindkét művészt csak bátorítani tudjuk, hogy alkossanak minél
több hasonlóan szép képet mindannyiunk örömére!
Októberben szeretném folytatni a kiállítássorozatot. Remélem,
ebben az égiek is támogatnak, és végre visszatérhetünk a szokásos életvitelünkhöz! Addig is mindenkinek jó egészséget és
kellemes nyarat kívánok!
Márton Ildikó
Fotók: Messzi Ke
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Ballagás
2021. június 11-én, péntek délután ünnepélyesen búcsút vettünk ballagó nyolcadikos tanulóinktól. Sok sikert kívánunk nekik
új, választott középiskolájukban!
Az ünnepségen átadtuk a Pipacsvirág Emlékplakettet, amelyet
minden évben kiváló tanulmányi és közösségi munkáért ítélünk
oda egy végzős diákunknak. Az idei kitüntetett: Bedő Bendegúz.
Rajta kívül Kiss János részesült oklevélben és könyvjutalomban
a tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért.
A ballagásról készült videó itt megtekinthető:
https://youtu.be/NKwgjmFmBus

Kiss János

2021 június
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Osztálykirándulások
A tantermen kívüli digitális oktatás hosszú hetei után a pedagógusok és a diákok is nagyon várták a 2021. június 9-10-én megtartott, kétszer egynapos kirándulásokat.
Az osztályfőnökök gazdag programokat szerveztek a
gyerekeknek, változatos úti célokkal. A teljesség igénye nélkül:
Balatonszárszó, Füred, Eger, Székesfehérvár, Visegrád, Zsámbék.
A programok között szerepelt a Pákozdi Emlékmű felkeresése, a
Budai Várnegyed megtekintése, a Vadaspark és Arborétum látogatása, kincskeresés, cyber jump, piknik, utazás a gyermekvasúton, ügyességi, valamint lézerjáték. Több osztály sárkányhajózásra indult, illetve biciklitúrán vett részt.
Néhány mondat a kirándulásokról a résztvevőktől:
„Nagyon remek volt a kirándulásunk.18 km biciklizés, sárkányhajózás a Velencei-tavon, a Gárdonyi Rönkvárban vitézek lettünk. A
végén jutott idő egy kis csobbanásra is.”
„Minden jól sikerült! Fogaskerekűvel mentünk fel a Széchenyihegyre, átsétáltunk a Normafa játszótérre, onnan a Svábhegyi
Csillagvizsgálóhoz mentünk. Ma részleges Napfogyatkozás volt,
ezt figyeltük meg bő 2 órás programban. Újabb játszóterezés és
fagyizás után gyermekvasúttal érkeztünk a Szépjuhásznéhoz.
Délután 4 órára érkeztünk haza.”
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Diákjaink matematika sikerei
Iskolánk tanulói ismét remekeltek és kiváló eredményt értek
el a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Dél-Pest körzetében,
egyéni kategóriában.
Brickner Marcell (4. osztályos tanuló) 2. helyezést,
Varga Marcell (4. osztályos tanuló) 14. helyezést,
Földváry Júlia (4. osztályos tanuló) 17. helyezést,
Horváth Márton (6. osztályos tanuló) 11. helyezést ért el.
Az egyéni, magas pontszámokat összesítve a csapatversenyben
első helyen végeztek a gyerekek! Brickner Marcell az országos
döntőbe is továbbjutott – így érte továbbra is szoríthatunk.
A Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóján az alábbi
eredmények születtek:
Kovács Flóra (2. osztályos tanuló) 7. helyezés
Fekete Milán Benjámin (3. osztályos tanuló) 10. helyezés
Stefán András (4. osztályos tanuló) 11. helyezés
Brickner Marcell (4. osztályos tanuló) 15. helyezés
Nyevzgogyin-Bicskey Alexander (4. osztályos tanuló) 15.
helyezés
Csizmadia Ferenc (5. osztályos tanuló) 17. helyezés
Nádasi Vivien (6. osztályos tanuló) 4. helyezés
Horváth Márton (6. osztályos tanuló) 17. helyezés
A Zsámbéki-medence kis matematikusa vetélkedő döntőjében
Brickner Marcell (4. osztályos tanuló) 1. helyezést,
Varga Marcell (4. osztályos tanuló) 2. helyezést,
Lévai Rozina (6. osztályos tanuló) 4. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez tanulóinknak és felkészítő
tanáraiknak! Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
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A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
Sajnos a járványügyi veszélyhelyzet miatt a családok
részvételével májusra tervezett programok elmaradtak. Ennek
ellenére gyermekeink élményekben gazdag események részesei
lehettek a tavasz utolsó hónapjában is.
A szülők anyagi támogatásával az 5-6 évesek Madarász-ovi, a
3-4 évesek Madárfióka programokon vehettek részt, amelyeken
szenzitív mozgásos játékok keretében megismerkedhettek
többek között a fecskék, kacagó gerlék, hernyók, pondrók, kukacok életével, továbbá élő állatbemutatón közvetlen közelről
gyűjthettek tapasztalatokat a héjáról, bagolyról, kígyóról,
patkányról. A csoportok több alkalommal kirándultak az erdei
tanösvényen és a kiskilátónál, ahol megfigyelhették az állat- és
növényvilágban bekövetkezett változásokat, a tavaszi természet
ébredését.
A nevelési évet záró csoportünnepségek zárt körben, családias
körülmények között kerültek megrendezésre. Ezek keretében
elbúcsúztattuk ballagó óvodásainkat. A meghitt, legemlékezetesebb ünnepi pillanatokról videofelvételeket, fotókat készítettünk, amelyeket a zárt közösségi oldalakon megosztottunk a
szülőkkel.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a ballagó Szülői
Szervezet tagjai közül azoknak, akik az elmúlt években lelkes
aktivitásukkal, anyagi támogatásukkal, adományaikkal segítették nevelő-fejlesztő munkánkat. Köszönjük Milánkovichné
Antalicz Nellinek, Fehérné Kiss Mariannak, Varga Tímeának, Oláh
Juditnak, Faragó Tímeának, Szántó-Vida Veronikának, Dr. Farkas
Nórának és Vécsey Gabriellának! Az óvodából ballagó gyermekeinknek pedig nagyon boldog és sikeres iskolai éveket kívánunk!
Az elmúlt hetekben az intézmény dolgozóinak kreatív, az óvodai
közösségért végzett önkéntes munkája és a szorgos gyermekkezek által virágba borultak az intézmény épületei, a kiskertjeinkben és a magaságyásokban is növekedésnek indultak az
elültetett növénykéink. A hónap végén pedig már saját snidlinget,
rebarbarát és szamócát is kóstolhatott néhány csoport.
Óvodás gyermekeinknek május 28-án gyermeknap alkalmából
az óvoda játszóudvarain ügyességi, mozgásos és „zöld-kreatív”
játékokat szerveztünk. A humoros, vidám élményekkel teli nap
végén pedig mindenki egy kis apró ajándékkal mehetett haza az
oviból.
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A 2021. évi óvodai online beíratás alkalmával a Telki Zöldmanó
Óvodába 54 (fő) új gyermek nyert felvételt a 2021/2022-es
nevelési évre. Ebből 2 gyermek óvodai jogviszonya szünetel
majd, óvodakötelezettségét
külföldön
teljesíti, így
előreláthatólag 52 (fő) új kisgyermek kezdi meg szeptembertől
az óvodát.
Tanköteles gyermekeink közül 59 fő kezdi meg 2021. szeptember 1-jén általános iskolai tanulmányait és 12 kisgyermek
részesül még egy év óvodai nevelésben.
Minden kedves családnak kellemes nyarat, izgalmas, kalandokban gazdag közös családi programokat és jó egészséget kívánunk!
Petrovszkiné Krizsán Adrienn
Telki Zöldmanó Óvoda vezető
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Hercegföldi rajnai rizling, Tóti-hegy
és Badacsony akrillal
- Telki Borklub „Buborék” szekció a Tapolcai-medencében
Hónapok óta terveztük, hogy majd május közepén megajándékozzuk magunkat egy hétvégével. Festegetős programnak
álcáztuk, de emellett a két nap alatt kiválóan szórakoztunk,
ettünk, ittunk, másztunk (na, nem amiatt), folyamatos mozgásban voltunk, így alaposan feltöltöttük az „energiaputtonyunkat”.
Bemelegítésképpen nyilván meg kellett látogatnunk egy pincét.
Rögtön egy fehérbor kóstolósorral kísért, tanúhegy tanulmányozó tanfolyammal kezdtünk. A friss olaszrizlingek, pinot
gris-ek és a többiek társaságában élveztük, hogy üldögélhetünk
a teraszon (maszk nélkül). A borokhoz ízletes sonkákat, kolbászokat, sajtokat, zöldségeket ettünk.
Az íz- és illatélmények mellett a szemünk is jól lakott. Bizony,
sokadszorra sem lehet betelni a karéjban emelkedő tanúhegyek, a romantikus táj látványával, a hullámzó szőlősorokkal és a
pompázatos naplementével.
A 2020-as „Hercegföld” rajnai rizling palackot – egyet a 7015
közül – a pincészet tulajdonosa bontotta meg nekünk. A
kellemes illat, az üde, mediterrán, gyümölcsös ízvilág, a
kényelmes beszélgetés kiválóan kísérte a naplementét.
Másnap korán keltünk és ráérősen reggeliztünk. A nap hátralevő
részében nagyon figyeltünk arra, hogy a „Benedek tojás” és
„Croque Madame” vagy a „Monsieur” elfogyasztásával bevitt
kalóriák jótékony hatását különféle emelkedők leküzdésével
(Tóti-hegy) és eldugott kolostorromok keresésével tompítsuk.
Mindeközben nyilván folyamatosan beszéltünk, amíg bírtuk
szusszal. A cukorsüveg alakú Tóti-hegy 347 méteres csúcsára
felérve elakadt a lélegzetünk. Először, mert elég meredekre sikeredett az utolsó „pár száz” méter, majd a gyönyörű, 360 fokos
panoráma miatt. Tanultunk az egykori tenger alatti vulkanikus
tevékenység által szétszórt sapkák neveit: Badacsony, Szent
György-hegy, Gulács, Csobánc, Haláp, Tóti-hegy, Hajagos. A csodaszép, változatos formájú hegyek között színes foltoknak láttuk
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a kis falvakat. Köveskál, Káptalantóti, Kővágóörs, Mindszentkálla,
Salföld, Kékkút mellett jól látszott a Szigligeti vár is.
Útközben virágokat és szürkemarhacsordákat fotóztunk.
Később végigsétáltunk a takaros Salföld utcáin, majd a közeli
erdőben megbúvó „Kőkúti” Szent Mária-Magdaléna Pálos
kolostor romjaihoz zarándokoltunk. Visszafelé aggódni
kezdtünk, hogy vészesen csökkenek a bevitt kalóriáink, és még a
végén mégsem plusz három kilóval érkezünk majd haza, így már
indultunk is az egyik kedvenc éttermünkbe vacsorázni, amelyben most sem csalódtunk. Rozé kacsa, spárga, eper különféle
öltözetben kerültek a tányérjainkra.
Vasárnap (is) ránk mosolygott a szerencse, és elállt az eső, így
elkezdhettük megtenni első botladozó lépéseinket a festészet
világában. A szervezett program helyszíne egy szőlőbirtok volt.
„Húzz egy vonalat, döntsd el, hogy hol kezdődik az ég és hol a
Balaton! Majd rajzold meg a hegyet – nagyvonalakban – az
öblöt, a túlpartot. És most vedd elő az ecsetet. Keverd ki a neked
tetsző színeket! Kefir állagúra, aztán vizesebbre, majd csak a festékbe mártsd az ecsetet! Látjátok, így, könnyedén az ecset
hegyével! Maszatold el, ne legyenek éles kontúrok! Sok fehér
kell, azzal világosítasz, bátran fess, hosszan húzd az ecsetet!” –
ilyen és még ennél is ilyenebb mondatokkal bátorítottak bennünket a „Lazúros” lányok. Mi pedig nagyon koncentráltunk, kevertük a festékeket és egyre színesebb lett a vásznunk. Lestük,
hogy mint csinál a szomszédunk, és nem értettük, hogy a miénk
miért nem olyan kék, zöld vagy szürke. Néztük Badacsony
hegyét, a letöréseket, a növényzet zöldjét, a Balaton kékjét (vagy
az is zöld volt?), és nem értettük, hogy miért nem olyan a képen,
mint amit látunk.
Egyszer csak elkezdtünk izegni-mozogni, elkezdett fájni a
derekunk a sok üléstől, majd azt vettük észre, hogy tűz a nap és
éhesek lettünk. Nem vettük észre, hogy eltelt több mint 2 óra és
valami alkotásféle került a vásznakra. Elfáradtunk a nagy koncentrálásban, de igazán jól szórakoztunk, és valami kellemes
megelégedettséggel szemléltük nagyreményű alkotásainkat.
Jutalmul borokat kortyolgattuk és finom falatkákat ettünk,
miközben elmerengtünk a művészek nehéz életén…
Levezetésképpen meglátogattuk a szomszédos Folly
Arborétumot, ahol tovább elemeztük művészi stílusunkat,
ecsetkezelésünket és a színek használatát.

Piacnapok Telkiben
Minden második héten, szombaton
délelőtt, a Pajta-Faluháznál
2021 júliusától az alábbi napokon lesz piac Telkiben:

július 3., 17., 31.,
augusztus 14., 28.,
szeptember 11., 25.,
2021 június

október 9., 23.,
november 6., 20.,
december 4., 18.

A kiállításunk időpontja a távoli jövőben, majd egyszer,
valamikor, jó sok balatoni bor társaságában kerül megrendezésre…
Aki kedvet kapott a programhoz, már csak az időpontot kell
kitalálnia és indulhat is a kaland!
Gónusz Gabriella

Hirdetés
Kultúra

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!

Ehavi számunk címlapján
Callmeyer Judit fotója látható.
Köszönet érte!
A 2020-as év közepétől a Telki Napló címlapfotója a „Telki és
Környéke Képekben” Facebook-csoport legszebb, leglátványosabb 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 megosztott remek képekhez!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Budakeszi város
gyógyszertári ügyeleti beosztása
2021 júliusában a
következőképpen alakul:
július 4., vasárnap 10.00-16.00 - Póczi Patika
július 11., vasárnap 10.00-16.00 - Angyal Patika
július 18., vasárnap 10.00-16.00 - Dió Patika
július 25., vasárnap 10.00-16.00 - Park Center 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.

GÓLYAHÍR
Ebben a hónapban születtek:
Császár Balázs és Császár Bernadett 3. gyermeke: Zsigmond
Kovács Zsolt és Dóczé Adrienn 3. gyermeke: Ádám
Laczkó Gerely és Laczkó-Kiss Judit 1. gyermeke: Levin
Molnár Gábor és Agárdi Anett 3. gyermeke: András

Gratulálunk!
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Közérdekű
Közösség

Vidám gyermeknap a Kodolányiban
Napsütés, sisere gyermekhad, bodzaszörp, kürtős kalács, élő
zene a Picuri Murival, népi játszóház, kosaras körhinta, kreatív
sarok, ügyességi játékok… - csak pár élmény-fokozó a Kodolányi
Közösség Ház munkatársainak ötlet-arzenáljából. És máris
garantált egy felhőtlenül boldog gyermeknap, ami örökre
élmény marad...

2021 június

Nagyon örültünk a sok boldog gyereknek, felnőttnek, vidámságnak, napfénynek, hogy újra megtelt élettel a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár udvara! Köszönjük mindenkinek, aki
eljött!
Fotók: Messzi Ke

