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A járvány és a hozzá kap-
csolódó jogi, pénzügyi és 
egészségügyi korlátozások 
miatt semmi sem halad 
abban az ütemben, ahogyan 
szerettem volna. Természe-
tesen mindent megteszünk 
azért, hogy behozzuk a 
lemaradásokat, de nem lesz 
könnyű, és természetesen azt 
is őszintén le fogom írni, ha 
valamit nem fogunk tudni tel-
jesíteni. 

Amikor ezeket a sorokat írom, 
még nem tudom, hogy a 
különleges jogrendet végül 

meghosszabbítja-e az Országgyűlés az év végéig. Valószínűleg 
igen. Ebben az esetben „de jure” még marad valami kevéske 
mozgásterünk adórendeletünk és díjaink korrigálására, ám „de 
facto” már nem. 

Mivel a fél éven belül esedékes országgyűlési választások bármi-
lyen kimenetele alapvetően meghatározhatja az önkormányza-
tok jövőjét, idén már nem sok értelme van a következő évek 
szabályainak és körülményeinek ismerete nélkül módosítanunk 
jelenlegi viszonyainkon. Én magam legalábbis ezt fogom 
képviselni, és legfeljebb azokban a változtatásokban javaslok 
függő hatályú döntést megelőlegezni, amelyekben még a 
járvány előtt konszenzus volt. Bár még ennek is csak jelzés-
értéke van, ha a különleges jogrend fennmarad. 

Mit jelent mindez? Amit az első bekezdésben leírtam: lassabb 
haladást. 

Nézzünk egy konkrét példát! A faültetési program keretében öt 
év alatt ezer fát szeretnénk elültetni. Ezek egy része közösségi 
támogatással történik, de nagyobb részben az önkormányzat 
finanszírozásában és megvalósításában. Terveink szerint 
megközelítőleg fele-fele arányban kerülnek fák a közterületekre, 
illetve magántelkekre, kedvezményes árú, támogatott 
facsemete formájában. Ezzel a vállalásunkkal egy éves csúszás-
ban vagyunk. Ugyanakkor nem mondtunk le róla, és reális esélye 
van annak, hogy a ciklus végéig utolérjük magunkat. Célunk e 
tekintetben az összes lombtömeg abszolút értékben való 
növelése, ami a fák növekedésével további pozitív változást hoz 
majd. 

Vannak olyan elemei is programunknak, melyek még erősebb 
külső függésben vannak. Ilyen például a zsámbéki szennyvíz-
tisztító létesítése. Ennek megvalósulására semmiféle garanciát 
nem tudunk vállalni, viszont a jelenlegi állapot alapján komoly 
esélye van a határidőn belüli elkészültének. A tisztító létesítése a 
fásításhoz hasonlóan közvetlen környezetünk tartós minőségi 
javulásához vezet. 

Számos pályázatot nyertünk az utóbbi hónapokban, több 
fejlesztés is megkezdődött, ezekről rendre hírt is adtunk. 
Útépítési pályázat azonban nem jelent meg, csak útjavításra 
nyertünk egyszeri forrást. Remélem, a közeljövőben még lesz 
olyan pályázat, amin indulni tudunk és nyerünk is rajta. Ha nem, 

akkor utak tekintetében saját forrásaink keretéig nyújtózkod-
hatunk csak. 

Ugyanígy nem jelent meg szolgálati lakás építésére olyan 
pályázat, ami számunkra megfelelő és elérhető lett volna. 
Amennyiben nem lesz változás e téren, hamarosan döntenünk 
kell, hogy milyen más módon tudunk javítani a szolgálati 
lakáshelyzeten, ami közvetlen összefüggésben van a helyi köz-
szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosításával, hisz az évek 
óta tartó, térségünket jellemző munkaerőhiányon jellemzően 
lakhatás biztosításával lehet segíteni. 

Amíg a járvány tart, természetesen óvatosan tervezünk és 
felkészülünk az esetleges újabb fordulatokra, legyenek azok 
közvetlenül egészségügyi vagy közvetetten gazdasági jel-
legűek. Ez a beékelődő időszak nem könnyíti meg programunk 
végrehajtását. Függő helyzetben az ígérgetésnek még annyira 
sincs helye, mint kiszámíthatóbb szituációban, ezért jelenleg 
csak azt tudom ígérni, hogy mindent megteszünk programunk 
megvalósításáért, természetesen úgy, hogy ez ne veszélyeztesse 
a működést, ne eredményezzen eladósodást és mindenről 
folyamatosan beszámolok.  

Az elmúlt – járvánnyal terhelt – időszak megerősítette a helyi 
bizalmi viszonyokat, mindenki tapasztalhatta, ahogyan össze-
fogtunk. Ez nagyon jó előjel az előttünk álló, zavarosnak 
ígérkező periódusra nézve. Nagy siker és eredmény lenne, ha az 
országos politikai helyzetet helyén kezelve mi, szomszédok, 
ismerősök, barátok, meg tudnánk őrizni józanságunkat és kölc-
sönös tiszteletünket egymás iránt. Sok választást átvészeltünk 
már, talán most is sikerülni fog. 

Addig azonban még el is kell jutnunk. Szeretném újra megje-
gyezni, hogy továbbra is járvány van. Nem Telki a legkitettebb 
település ugyan, de a józanság így is indokolt. Itt a náthaszezon, 
ami remek lehetőség a koronavírus számára, hogy rejtetten ter-
jedjen. A tisztánlátást egyáltalán nem segíti a média, különösen 
a közösségi média. 

Vigyázzanak magukra! Jó egészséget kívánok! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről 
 
Kivonat a testület üléseinek legfontosabb pontjaiból. Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, 
illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2021. augusztus 30. 
 

Szociális célú tűzifa pályázat 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött 
arról, hogy a szociálisan rászoruló lakosok tűzifavásárlásának 
támogatásához, 50 erdei m3 tűzifa igénylésére pályázatot nyújt 
be a Belügyminisztériumhoz. A testület az önerő összegét, 
63.500 Ft saját forrást az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének szociális kerete terhére biztosítja. 

 

Tanulmányi ösztöndíjak 
 
A képviselő-testület módosította a tanulmányi ösztöndíjakról 
szóló 14/2011. (06.29.) számú önkormányzati rendeletét. A vál-
toztatás az egyes támogatási formák megszüntetéséről és a 
jogosultsági jövedelemhatár megemeléséről szól. Ez alapján az 
idei évtől a sport- és művészeti ösztöndíj támogatás 
igénylésénél a családban az egy főre jutó jövedelemhatár 
mértéke az eddigi 71.250 Ft-ról 99.750 Ft-ra emelkedik. 

 

Óvoda létszámfejlesztése 
 
A testület a Telki Zöldmanó Óvoda pedagógus létszámkeretét 
határozott időre, a 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig 
terjedő időszakra plusz egy fő pedagógiai asszisztens státusz-
szal bővítette. A képviselő-testület a személyi juttatások 
fedezetét az adott évek költségvetésében biztosítja. 

 

Sportkoordinátori tájékoztató 
 
A testület elfogadta a sportkoordinátor helyi sportélettel kap-
csolatos beszámolóját. 

 

Szeptember 6. 
 

Költségvetési rendelet módosítása 
 
A testület döntött a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 
23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Közétkeztetési szerződés 
 
A képviselő-testület a hatályos közszolgáltatási szerződések ren-
delkezéseiben kötött szabályok miatt a közoktatási intéz-
mények közétkeztetési feladatainak ellátása kapcsán a Hungast 
Vital Kft. áremelésre vonatkozó javaslatát nem fogadta el. 

 

Gördülő Fejlesztési Terv 
 
A testület megismerte és elfogadta a telki víziközművek 15 éves 
Gördülő Fejlesztési Tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a benne 
szereplő fejlesztések, beruházások jóváhagyása egyedi testületi 
döntéseket követően valósítható meg. 

 

Telki Napló nyomdai kiadása 
 
A képviselő-testület döntése értelmében a 2021. szeptemberi 
számtól kezdődően ismét nyomtatásban (400 példányban) 
jelenik meg a Telki Napló önkormányzati havilap. 

Részletek külön cikkünkben olvashatók. 

 

Ingatlanok kijelölése értékesítésre 
 
A testület döntött az önkormányzat tulajdonában levő két for-
galomképes, összközműves ingatlan értékesítésre történő 
kijelöléséről. 

 

Díjrendelet pontosítása 
 
A képviselő-testület tartalmi pontosításról döntött a 112/2020. 
(X.5.) önkormányzati határozatában, az önkormányzat tulaj-
donában lévő sportlétesítmények használati díjai kapcsán. 

szb 

Meghívó közmeghallgatásra 
 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 
november 8-án (hétfőn) 18 órai kezdettel közmeghall-
gatást tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja Telki 
lakosságát. 

A közmeghallgatás helye: Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár 

Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.28.) 
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a 
közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javasla-
tot tehetnek fel. 

Kérdéseiket, javaslataikat a pontos válaszadás érdekében 
előzetes megküldhetik a Polgármesteri Hivatalba, akár írás-
ban, akár elektronikus formában a hivatal@telki.hu címre 
2021. november 2-án 16 óráig. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Telki Polgármesteri Hivatal 
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Újra kézbe vehető a Telki 
Napló! 

 
Az előző év áprilisa óta tartó, kényszerű „böjti” időszak végre 
véget ért! A Telki Napló e számától kezdődően már nyomtatás-
ban is elérhető lesz azok számára, akik nem érik el az online vál-
tozatot, illetve akik szeretnék ismét a hagyományos módon 
olvasni az idén 26. évfolyamában járó, közkedvelt havilapot. 

Az elmúlt másfél évben sokan jelezték szerkesztőségünknek, 
valamint az önkormányzat felé, hogy örülnének, ha ismét 
nyomdai formátumban is megjelenne a Napló, és immáron Telki 
Község Önkormányzatának döntése értelmében erre 17, csak 
online megjelenő számot követően újra lehetőség adódik. 

2020 áprilisa óta azoknak, akik ezt kérték – jellemzően 
idősebbeknek –, nyomtatott, de nem nyomdai formában eljut-
tattuk az aktuális lapszámokat, mostantól viszont újra a nyomdai 
változathoz juthatnak hozzá a falu eseményei, hírei, és a leg-
fontosabb közlemények, beszámolók, valamint felhívások iránt 
érdeklődő lakosok. 

Az újságok a település 10 kijelölt gyűjtőponti helyszínén 
elérhetők, tehát a korábbi, házhoz történő kézbesítést ez a rend-
szer váltja fel. Először 400 példányról indulunk, ám amennyiben 
igény mutatkozik rá, a későbbiekben akár nagyobb számban is 
hozzáférhetővé tesszük az újságot. Azokat pedig, akik az online 
változatot részesítették eddig is előnyben, arra buzdítjuk, hogy 
továbbra is lapozzák át, illetve töltsék le a Telki Portálon, pdf-for-
mátumban, a nyomtatott Naplónál napokkal korábban megje-
lenő példányt! 

 

A tervezett gyűjtőponti helyszínek: 
 
Telki Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Petőfi 
utca 1.) 

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár (Petőfi utca 2-4.) 

Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(Muskátli utca 2.) 

Telki Zöldmanó Óvoda (Harangvirág utca 3. és Tengelice utca) 

Telki Egészségház (Tücsök utca 2.) 

Telki Hold Otthon (Kórház fasor 1.) 

Telki Tenisz és Sportcentrum (Kórház fasor 20.) 

Sportcsarnok (Kamilla utca 2.) 

Telki Posta (Kórház fasor 22.) 

Telki Príma (Napsugár út 2.) 

Közlekedési fejlesztések 
Pátyon 
 
Elfogadta Menczer Tamás külügyi államtitkár javaslatát a 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által vezetett 
Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs, valamint a kor-
mány is, amelynek köszönhetően komoly, milliárdos közlekedési 
fejlesztések indulnak Pátyon és környékén a közeljövőben – szá-
molt be róla a paty.hu. 

A szomszédos település önkormányzati portálján közreadott 
információk szerint legkésőbb tavasz elején megkezdődhet a 
pátyi autópálya-lehajtó építése. Emellett teljes egészében 
felújításra kerül a rossz állapotú, 11102-es számú, Pátyot Telkivel 
összekötő „gumiút” is. Szintén felújításra kerül a teljes Rákóczi út 
a Somogyi Béla útig, és megépül a Biatorbágyot, valamint a pátyi 
ófalut tehermentesítő, az autópályára történő gyors fel- és 
lejutást biztosító, illetve az eddig kihasználatlan iparterületeket 
feltáró nyugati bekötőút a Zsámbéki-kanyarhoz. 

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

A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére biztosí-
tandó, téli fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható. 

A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyer-
mekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) számú önkor-
mányzati rendelet 15.§-a értelmében évente egyszeri, ter-
mészetbeni, szociális célú tűzifa-támogatás adható azon szo-
ciálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel ren-
delkező, és életvitelszerűen is a településen élő személy részére, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 125.400 Ft-ot, egyedülálló esetén 149.625 Ft-ot. 

A szociális tűzifa-támogatásra vonatkozó kérelmet írásban kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2021. október 20-ig. 

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők 
jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb 
jövedelmekről. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal-
ban átvehető vagy a Telki Portálról (www.telki.hu) letölthető. 

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással 
történik. 

Telki Önkormányzat 



Önkormányzat 5

www.telki.hu

Telki Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

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

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

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik. 

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

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

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

A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, végle-
gesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel 
ellátva postai úton vagy személyesen a Telki Polgármesteri 
Hivatalban lehet benyújtani 2021. november 5-ig. 

A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek és a pályázati 
űrlap az önkormányzat honlapján (www.telki.hu/bursa-hungari-
ca-2021), valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
ismerhető meg. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Bursa Hungarica 2021 

Kerülje el a sorban állást, intézze postai ügyeit - csomag-
feladás, csekkbefizetés - otthona kényelméből! 
 

Csekkbefizetés mobillal: iCsekk 
 
Intézze csekkjeit otthonról! Biztonságos és kényelmes 
megoldás: mobileszközéről bankkártyájával fizetheti QR kóddal 
ellátott papír alapú csekkjeit! 

Az iCsekk applikáció segítségével könnyedén kifizetheti a QR 
kóddal ellátott csekkjeit. Ehhez nem kell mást tennie, mint az 
applikáción keresztül leolvasni a csekken szereplő QR kódot, 
majd jóváhagyni a tranzakciót és bankkártyával kifizetni. A 
kártya akár el is menthető, hogy a csekkfizetés még egyszerűbb 
legyen. A fizetés összege a bankkártyára terhelődik, és bankkár-
tyás vásárlásnak minősül, így nincs pluszköltsége. Csekkeket 
befizetni még sosem volt ilyen egyszerű! 

Töltse le most a Google Play áruházból vagy az App Store-ból! 
 

Háznál történő felvétel 
 
Adja fel küldeményét otthonról, kényelmesen! 

A Posta honlapján közzétett „ Postai szolgáltatóhelyek" doku-
mentum „Q” oszlopában megjelölt postákon személyesen és 
telefonon, illetve a Posta Ügyfélszolgálatán telefonon és e-mail-
ben történő bejelentés alapján kérhető a postacsomag 

háznál/címhelyen történő felvétele. Az Ön által meghatározott 
maximum 4 órás időintervallumban kerülnek felvételre 
küldeményei, az Ön által megadott címen. 

Az MPL Üzleti csomag esetében a háznál történő felvétel 4 
darabtól ingyenes. A szolgáltatás díjáról a Postai szolgáltatások 
Általános Szerződési Feltételei oldalon elérhető Terméklapok-
ban szereplő információkból tájékozódhat. A szolgáltatás csak 
MPL Üzleti csomag, Nemzetközi EMS gyorsposta és MPL Europe 
Standard küldeményeknél vehető igénybe. Célszerű a háznál 
történő felvétel esetén a címiratot előre kitölteni, a posta.hu 
weboldalon elérhető online címiratkitöltő segítségével. 

Postai felhívás 
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A korábban műszaki hiba miatt elmaradt idei tüdőszűrést 
2021. december 7-e és 10-e között pótolják Telkiben. 

Időpont: 
December 7. (kedd) 8.00-14.00 
December 8. (szerda) 12.00-18.00 
December 9. (csütörtök) 8.00-14.00 
December 10. (péntek) 12.00-18.00 
Helyszín: Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 
 
A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve azok-
nak a 18 év felettieknek, akik valamely – 18/1998. (VI.3.) NM ren-
delet szerinti – rizikócsoportba tartozó munkát végeznek, így 
számukra a munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés. 

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosí-
tanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek 
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági 
orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkal-
massági vizsgálat keretében végzett szűrésről néhány napon 
belül szakorvosi leletet adnak ki. 

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de ahhoz beu-
taló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által 
kötelezetteknek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek 

az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen 
ingyenes. 

Kérjük a megjelenéskor a személyi igazolványt, TB-kártyát, 
valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolványát vigye 
magával! 

A vizsgálat előtt, az épületbe való belépéskor a mindenkori 
járványügyi szabályok betartása kötelező! 

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. 
Panasz nélkül is lehet beteg! 

Telki Önkormányzat 

Az utóbbi hetekben több betörésről, illetve annak kísér-
letéről lehetett hallani környékünkön. Nem árt tehát az 
óvatosság annak érdekében, hogy ne váljunk mi is a 
bűnözők áldozatává. Az éberség és az alapvető biztonsági 
lépések betartása megkímélhet bennünket sok kellemetlen-
ségtől. Íme, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának tanácsai! 
 
A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos 
feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kár kerül-
hető el. 

Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye 
biztonságos, mások által nem ismert helyre! Tanácsos lemez- 
vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre 
tartozik, azt senkivel ne ossza meg! 

Jellemzően a nyílászárókon keresztül történik a betörés, ezért 
szükséges az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése. Az 
ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet megerősítése acéllemezzel, 
fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az ajtóbefeszítés 
ellen hatékony lehet a hevederzár, amennyiben az megfelelően 
van kialakítva, lehetőleg falba záródik és jó minőségű a zárszer-
kezet. Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon. 

Amennyiben a földszinti ablakokra szerelt biztonsági rácsot 
túlzásnak érzi, az üvegfelületre helyezett törésvédelmi fólia 
láthatatlan védelmet biztosít. A fólia mellett további módszerek-
kel is nehezítheti az ablakon át való bejutást, ilyen a redőny fel-

szerelése, vagy az, ha szúrós, áthatolhatatlan akadályt jelentő 
növényeket telepít az ablak alá. Mindemellett elsődleges, hogy 
soha ne hagyjon nyitva ablakot, még bukóra sem, akármilyen 
elérhetetlennek tűnő helyen található. 

A mobiltelefonok, közösségi portálok elterjedésével akaratán 
kívül is rengeteg információt szolgáltathat a bűnözőknek. A 
lakásáról, értékeiről, utazásairól nyilvánosan közölt fényképek 
pontos adatokat szolgáltathatnak arról, hogy hol lakik, és hogy 
mikor nem tartózkodik otthon, így egyenesen térképként szol-
gálhat a bűnözőknek! Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, 
szomszéd) igénybe vételével sokat tehet a bűncselekmények 
megelőzéséért. 

Az őszi, téli hónapokban korán sötétedik, ezért célszerű időzítő 
kapcsolót, illetve kültéri mozgásérzékelős lámpát felszerelni, 
amely azonnal jelzi, ha bárki az udvarban tartózkodik. Fontos, 
hogy lakóháza környezetét, az udvart is biztonságban tudhassa: 
zárja el a kerékpárokat a fűnyírót, kerti szerszámokat, műszaki 
berendezéseket! 

Ha elmegy otthonról, zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat; 
kérje meg rokonát, barátját, megbízható szomszédját lakása, 
lakóháza ellenőrzésére! Hosszabb távollét esetén gondoskod-
jon a postaláda ürítéséről, és kérje meg szomszédját, hogy 
figyeljen a gyanús körülményekre, személyekre! 

Amennyiben gyanús személyt, személyeket lát, illetve ha 
megtörtént a baj – pl. betörés – esetén értesítse a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon! 

Előzze meg a bajt – ne könnyítse 
meg a betörők dolgát!

Tüdőszűrés 
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2021. szeptember 3-tól 5-ig a Telki Fesztivál és a Kitrákotty 
Mesefesztivál kínált megannyi programot kicsiknek és 
nagyoknak a Kodolányi János Közösségi Háznál. 

 

Az aktuális járványhelyzet miatti bizonytalanságok miatt immá-
ron második alkalommal került május közepi helyett a viszony-
lag nagy biztonsággal tervezhető szeptember eleji időpontra a 
Telki Fesztivál. Településünk rendezvénye ezúttal a Kitrákotty 
Mesefesztivállal kiegészülve háromnapos programsorozattal 
várta a fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt. 

A számtalan gyermekprogram – mesemondás, koncertek, 
kézműveskedés, játszóház, körhinta, bábjáték automata, tízpró-
ba, mesekvíz, és a sort még sokáig folytathatnánk – közül 
kiemelkedett a péntek esti színpadi program. A kisebbek mellett 
a felnőtteknek is egyedülálló élményt kínált Presser Gábor, 
Sztevanovity Dusán és Horváth Péter híres félig mese - félig 
musicalje, A padlás, amit a Pro Urbe- és Megyei Príma-díjas 
Magyarock Dalszínház hozott el Telkibe. A nézőtéren nem is 
lehetett egy gombostűt sem leejteni az előadás ideje alatt. 

Ugyanez volt elmondható a szombat este főszáma, a 
Zaporozsec fellépése kapcsán is, amelynek célközönsége már 
kevésbé a legkisebb gyerkőcökből állt, ám a népszerű együttes 
minden korosztályt megmozgatott jól ismert dalaival. 

A késő esti koncerteken – pénteken a Limuzs, szombaton pedig 
a Pedrofon szórakoztatta a közönséget – pedig eljött az önfeledt 
táncolás ideje és még az oly népszerű vonatozás sem maradha-
tott el… 

Hétvégén napközben kirakodóvásárban bolyonghattak a 
kíváncsiskodók, a büfében pedig mindig akadt finomság a fala-
tozni vágyóknak. Pénteken kora estétől Mészáros Ágnes fes-
tőművész kiállítását csodálhattuk meg, szombat délután láthat-
tuk a Szenior Örömtáncosokat, a Székely Társulat tagjait, 
valamint az Opanke Szerb Hagyományőrzők táncait és meghall-
gathattuk a Telki Nőikart is. 

Szombaton a Budakeszi Járás Egészségfejlesztési Irodája, 
valamint a Telki Önkormányzat szervezésében Családi 
Egészségnapot is tartottak, ahol többféle szűrővizsgálat és 
tanácsadás állt az érdeklődők rendelkezésére. 

Az idő szerencsére olyan volt, mint amilyen általában májusban 
is lenni szokott: kellemes, napsütéses, bőven 20 fok feletti 
hőmérséklettel – legfeljebb esténként kellhetett volna egy-egy 
kiskabát, de a hangulat miatt az is legfeljebb csak a hazaútra. 

Szilágyi Balázs 
Fotók: Jakab Mária Ilona, Messzi Ke, szb 

Háromnapnyi kavalkád 
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A Telki Fesztiválon, 2021. szeptember 4-én este a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtár színpadán Telki Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Deltai Károly 
polgármester átadta a díszpolgári, Érdemérem és Ifjúsági Díj 
kitüntetéseket. Ahogyan arról márciusi számunkban beszá-
moltunk, Szigeti Antalnak Telki Díszpolgára címet, Varga Bélának 
Telkiért Érdemérem kitüntetést, míg Sepp Yvette részére Telki 
Ifjúsági Díjat adományozott a testület. Csupán formalitás, ám 
megemlítendő, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket a veszély-
helyzeti jogrend adta jogszabályi felhatalmazás alapján a pol-
gármester hozta meg a képviselő-testülettel egyeztetve. 

Szigeti Antal családja a XVIII. században, a Telkit újra benépesítő 
németajkú telepesekkel érkezett településünkre, és a család 
hagyományai aktív közéleti szerepvállalásra sarkallták Antalt is. 

Kora ifjúságától fontos szerepet vállalt a falu közösségi életében. 
Ifjúsági vezetőként szervezte a helyi fiatalok kulturális- és 
sportéletét, bálokat rendezett, amelyek híre a környékbeli 
településekről is idevonzotta az embereket. Lendülete magával 
ragadta a többieket is, és társadalmi munkában, közösen 
szépítették a falut, fákat ültettek, focipályát építettek. 

A munka mellett két egyetemet is elvégzett és a kezdő szer-
számkészítőből vállalata főmérnöke lett. Nyugdíj mellett még 
ma is aktívan dolgozik. 

Választott önkormányzati képviselőként öt cikluson – 1994-
1998, 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 – 
keresztül dolgozott településünkért. Mindezen idő alatt lelkiis-
meretesen és hathatósan képviselte mind a telki őslakosok 
érdekeit, igényeit, kezdeményezéseit, mind pedig lelkesen dol-
gozott azon, hogy a régi és a beköltöző új lakosság egymásra 
találhasson, és megértse, megszeresse egymást. 

Több önkormányzati bizottságban is aktívan közreműködött 
tagként. A Szociális Bizottság tagja volt 2006-2010, 2010-2014 és 
2014-2019 között, illetve a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgo-
zott 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 között. 

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány kuratóriumi tagjaként 
tevékenykedett a telki gyermekekért, és az önkormányzat, 
illetve a 2001-ben megépült telki általános iskola 
együttműködésének fejlesztéséért, 1992-től 2016-ig, 24 éven át. 

2007-ben megszervezte a Telkiből kitelepített németajkú 
lakosságról és az idetelepült gyergyói székely családokról 
közösen megemlékező emléktábla felállítását, amely a Telki 
Polgármesteri Hivatal falán látható. 

Megszervezte, megtervezte és anyagilag is támogatta az 
Öreghegyen található TPP, azaz a Telki Panoráma Pont létre-
hozását 2009-ben. 

A 2003-ban indult Telki Fesztivál programsorozatának kezde-
tétől régi fotókkal és térképekkel, néprajzi emlékekkel, ruhákkal 
és eszközökkel helytörténeti kiállításokat és előadásokat 
szervezett Telki történelméről, majd létrehozta a 2019-ben 
megépült Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
helytörténeti gyűjteményét. 

Ő készítette el és terjesztette elő Havas Ferenc és Regős Ferenc 
tanítók posztumusz díszpolgári kitüntetését, illetve közre-
működött az iskola Havas Ferenc-díjának megalapításában is. 

2019-től Telki Község Önkormányzatának helytörténeti referen-
seként szolgálja szülőfaluját. 

Szigeti Antal egyedülállóan aktív, kitartó munkájával, elkötele-
zettségével példát mutat mindannyiunk, de legfőképpen Telki 
jövendő generációja számára. 
 
Varga Béla építész több Telkit érintő fejlesztés szakmai irányító-
ja volt a 2000-es évek környékén. Aktívan részt vett a Települési 
Tervtanács működésében és a helyi civil életben. 2005 és 2020 
között Telki főépítésze volt. Ezen feladatkörét társadalmi szol-
gálatként, díjazás nélkül látta el. 

Főépítészi tevékenységén túl részt vállalt településfejlesztési, 
koncepcionális és környezetvédelmi feladatokban is, önzetlenül 
formálta, alkotta Telki képét konkrét és átvitt értelemben is, 
közmegbecsülésnek örvendve. 

Országos és nemzetközi építészi munkája személyén keresztül 
erősítette Telki pozitív megítélését, főépítészi szerepe hite-
lességét. Közel húszesztendős közéleti tevékenységével és 
tizenötéves főépítészi munkájával példát mutatott mindannyi-
unknak, és jelentősen hozzájárult Telki fejlődéséhez, jelenlegi 
megjelenéséhez, nívójához. 

 

Sepp Yvett 2001 óta él szüleivel Telkiben. Tanulmányait a helyi 
iskolában kezdte, majd a 4. évfolyam elvégzése után a 8 osztá-
lyos Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban folytatta, 
kiváló eredménnyel. 

A helyi közösségnek a kezdetektől aktív tagja volt, részt vett a 
cserkészcsapat életében, kiscserkészként, cserkészként és 
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vezetőként egyaránt motivált volt. Kreativitása, sokoldalúsága jó 
lehetőségeket teremtett a közösség számára. 

Képességeit a zene és tánc területén is kamatoztatta, 14 éven át 
volt a Telki SE ritmikus Gimnasztika Szakosztályának aktív 
sportolója. Csapatával Diákolimpiákon, Országos Szabadidős 
Bajnokságokon vett részt, rövid ideig egyéni versenyzőként is 
szép eredményeket ért el. Amikor megalakult a Telki Gyermek 
Táncszínház, elkötelezett tagként vett részt minden évben úgy a 
felkészülésben, mint az előadásokon, ahol szívét-lelkét, tehet-
ségét megmutatva játszotta el a számára választott szerepeket. 
Ha kellett segítség, énekelt, vagy éppen a díszletek, jelmezek 
kiválasztásában segített. Mindig inspiráló volt vele együtt dol-
gozni az edzőtársaknak és edzőknek egyaránt. 

Nemzetközi elismerést a Taekwon-do sportban ért el. III. danos 
feketeöves fokozatú mester, az Európa-bajnokságon felnőtt 
kategóriában bronzérmet nyert formagyakorlatával. A 
versenyzés mellett már edzői feladatokat is ellát a Telki SE 
Taekwon-do szakágában. Közösségi munkája, művészeti tanul-
mányai, sportsikerei mellett kiváló eredménnyel végzi a 
Semmelweis Egyetem orvosi szakát, jelenleg ötödéves. Az 
elmúlt évben Belgiumban folytatta tanulmányait. 

Yvett tehetsége, szorgalma, elért sikerei alapján példa lehet a 
telki fiatalok számára. 
 
Gratulálunk a díjazottaknak! 
 

 

 

Eddigi díjazottak 
 
Varga Bélát megelőzően Érdeméremmel az alapítás évétől, 
2010-től (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 Sepp Yvett előtt – a díj odaítélhetőségének 
kezdete, 2015 óta – Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és Balog 
Alexandra kapott. 

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi tulajdonosai: 
Havas Ferenc, Regős Ferenc és immáron Szigeti Antal. 

Fotók: Messzi Ke, Jakab Mária Ilona 
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Tavasszal-nyár elején nagy örömmel kezdtünk neki a telki piac 
10. ünnepi évfordulójának megszervezéséhez. Elsősorban azért, 
mert magunk sem hittük volna 2011-ben, hogy ilyen szép kort 
fog megélni a kezdeményezésünk, másrészről pedig kicsit 
aggódtunk, hogy lesz-e rá lehetőség a nyár vége felé, az iskola 
megkezdésével az esetleges járványhelyzet közepette. 
Szerencsénkre semmi akadály nem állt az ünneplés útjába, az 
időjárás is kegyes volt hozzánk, így szeptember 11-én együtt 
ünnepelhettünk a falu apraja-nagyjával. 

A piacra látogatókat már belépéskor egy pohárka (gyerek)pezs-
gővel fogadtuk, megköszönve nekik az elmúlt évek vásárlásait. A 
gyerekeknek a közkedvelt Figurina bábszínházi társulat játszott, 
a korábbi Grimm-mesék további változatait a szokásos 
használati tárgyakkal (seprű, stb.) előadva. Egyesületünk tagjai 
kis kézműveskedéssel várták a gyerekeket, az „Ökomatánál” 
pedig a piachoz kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolni két 
lelkes fiatal falubeli segítőnk irányításával. Közben már gyűltek a 
sütisütő versenyre az alkotások, gyönyörű és nagyon finom 
süteményekkel készültek a versenyzők. A verseny zsűrijének 
ezúttal két Telkihez kötődő cukrászt kértünk fel, Nagy Ágit, a 
Pastry Bazaar megalkotóját, és Molnár Franciskát, a piacon is 
áruló Töksüti „süti varázslóját”. A bábszínházi előadás után 
kezdődhetett is az eredményhirdetés, s habár szoros volt a 
verseny, a zsűrinek végül sikerült kiválasztania az első három 
helyezettet: elsőként a Telki „Arany habverő” díját Dobsáné 
Gregor Éva nyerte almás pitéjével, a második Dura Emese őszi-
barackos-napraforgós alkotása, a harmadik helyezett pedig 
megosztva Máté-Pálmai Krisztina áfonyás sajttortája és Torma 
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Krisztina tökmagos-sütőtökös finomsága lett. Rajtuk kívül a 
verseny további három résztvevőjét is a piacon kapható ter-
mékekkel ajándékoztuk meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
verseny résztvevői között egy fiatalember is volt! Az eredmény-
hirdetés után a résztvevők közösen fogyasztották el a „műveket”. 
A nap során Láng Noémi és Richárd finom olasz kávéval örven-
deztette meg a közönséget, köszönjük nekik! 

A résztvevőknek szóló programok után az árusokkal, pol-
gármesterünkkel, és néhány további, a piac életéhez korábban 
kapcsolódó vendéggel is ünnepeltünk még kicsit, nekik is 
megköszönve az elmúlt 10 év munkáját, részvételét. Habár 
néhányan már nincsenek itt a 2011-ben induló piac árusai közül, 
de jó páran már a kezdetektől velünk vannak, és reméljük, 
maradnak a továbbiakban is! 

Ezúttal szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak a helyszín 
folyamatos biztosítását, a Telki Polgárőrségnek a nap során a 
résztvevők parkolási nehézségeinek megkönnyítését, valamint 
Huszár Csabának a bábszínház hangosításában való 
közreműködést. 

Mindent összevetve egy nagyon kellemes délelőttöt sikerült 
együtt eltöltenünk, remélve, hogy következő éveket tudhatunk 
magunk előtt. A továbbiakban is várjuk a lakosságot a 
kéthetente zajló piacon, bízva abban, hogy ha eddig nem is jár-
tak, a jövőben új vásárlókat üdvözölhetünk közöttük! Ha valaki 
még nem ismerné, az alábbi linken betekintést nyerhet a piac 
életébe egyik tagunk, Takács Annamari által az ünneplésre 
készített videó segítségével: https://youtu.be/jJ_g0RtFV-A 

 

Krassó Adrienn, Kokukk Egyesület 
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Tizenévesek hóbortjaként született, ma egyhetes kaland 
nagyszerű koncertekkel és világbajnok művésztanárokkal. 
Budapesttől tizenöt kilométerre az agglomerációban, a 
kertvárosi hangulatú Telkiben zenei fesztiválra bukkanhat 
az ember. 

Az Altalena Zenei Fesztivál szervezői fiatalok, élükön a község-
ből származó, korábban Londonban, most Grazban tanuló Balog 
Alexandra zongoraművésszel, az ő barátaiból, testvéreiből, 
közelebbi és távolabbi művészismerőseiből állt össze a csapat. 
Tökéletesnek nem akarnak látszani, cserébe közvetlenséget és 
testközeli zenei élményeket ígérnek, éppen azt, amire a sokszor 
fáradt, izzadt és konvencióktól fojtogatott klasszikus zenében 
szükség van. És noha a telki Kodolányi János Közösségi Házban 
helyet kapó fesztivál kicsi, a főbb headlinerek mutatják, hogy 
nem komolytalan vállalkozás. Idén például Ránki Dezső, Klukon 
Edit, Mácsai Pál és Berecz András is a fellépők között volt. 
„Örültem a fellépőinktől kapott dicsérő szavaknak, még akkor is, 
ha mi néha úgy éreztük, hogy nagy a káosz” – mondja Alexandra 
két nappal a fesztivál után, egy telefonbeszélgetésben. – „De 
nem is vagyunk elsőbálozók, Bozsokon öt éven át csináltunk  
fesztivált, majd egyet Kőszegen, Telkiben pedig ez volt a 
második. Tehát már a nyolcadik esztendőben vagyunk.” 

Az Altalena egyik titka, hogy olyan művészek kapnak meghívást, 
akiket a szervezők – kompromisszumokat és cserebere-
szívességeket mellőzve – igazán nagyra és magukhoz hasonló-
nak tartanak. Mondanom sem kell, mennyire szimpatikus nekem 
ez az önazonosság. Miközben a komolyzene gyakran felülről 
megtervezett eseményekből áll, amelyeket nagy intézmények 
bonyolítanak le, az Altalena ennek mindenben az ellenkezője. 
„Tizenkilenc éves voltam az első bozsoki fesztivál szervezésekor, 
és habár nehezebb dolgunk volt, mintha egy ismert és elismert 
művész csinál ilyesmit, volt előnye is” – mondja Alexandra. – 
„Máig rajtunk ragadt valami a dolog »gyermekiségéből«. 
Igyekszünk, hogy amit csinálunk, azt ne kompromittálja semmi 
méltatlan tényező.” 

A huszonéves generáció művészeit hallani azért is érdekes, mert 
általuk, mintegy ablakon át az időben, a műfaj jövőjébe is 
beleláthatunk. Nekem, aki két napon át lehetettem a fesztivál 
vendége, azok okoztak meglepetést, akiket csak most kezd 
megismerni a szélesebb közönség. Két, az Altalena „kel-
tetőjében” alakult triót is hallottam. Ha van nemzetközi vagy 
hazai menedzsment, amely felkarolja őket és gondosan bánik 
velük, mindkettőben nagy lehetőség rejlik. A helyszín most még 
nem a bécsi Konzerthaus vagy a hamburgi Elbphilharmonie, 
hanem egy pajtából kialakított koncertterem, mintegy százfős 
közönséggel – szerencsések vagyunk, hogy halljuk őket. 

Augusztus 9-én Ránki Fülöp zongorázott, Stark János Mátyás 
hegedült és Devich Gergely csellózott, és bár ez nem zenekriti-
ka, azért nem állhatom meg, hogy meg ne jegyezzem, micsoda 
élményt okoztak. Nemcsak életkoruk köti össze őket – mindhár-
man huszonévesek –, hanem habitusuk is: nem a tetszésre haj-
tanak, a zene mélyére hatolnak, és ragyogó technikával bírnak. 
Saint-Saëns csellóra és zongorára írt szvitjét (op.16) Debussy 
hegedűszonátája követte, majd újra Saint-Saëns szólt, az e-moll 
trió (op. 92/2). Másnap, augusztus 10-én a házigazda, Balog 
Alexandra Pusker Júlia hegedűművésszel és Dolfin Balázzsal 
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triózott, az egyik utolsó Schubert-opusz, az Esz-dúr trió hangzott 
el. Az első tétel csúcspontja különösen élénken maradt meg 
bennem, a katarzis az előző napi trióhoz fogható. 

Ha valamit megállapíthatok erről a nemzedékről a két koncert 
alapján, az az, hogy nagy tisztelettel viseltetnek a művek iránt, 
de ez nem gátolja őket, hogy az egyéniségüket is belevigyék a 
játékba. Szerencsés együttállás ez ma, amikor a nagy, kariz-
matikus előadóktól megvontuk a külön jogosítványokat, de ret-
tegünk attól, hogy a hangversenytermekből skanzen lesz, ha 
csak a kottát restaurálgatjuk ahelyett, hogy eljátszanánk őket. 
„Én úgy gondolom, a zeneszerző az a mester, aki engem, még 
tojáshéjjal a fenekemen magához emel egy-egy műalkotásával” 
– mondja Alexandra. 

Fejérvári Zoltán sem restaurátor volt a keddi estén, a fesztivál 
utolsó előtti napján, hanem igazi alkotó. A harmincas éveiben 
járó zongoraművész először Varga Istvánnal, a Zeneakadémia 
művésztanárával duózott, Fauré II. csellószonátáját játszották el. 
Varga, aki a fesztiválhéten mesterkurzust is tartott fiataloknak, 
erőteljes hangon, lehengerlő stílusban csellózik. Hamar átadta a 
színpadot fiatalabb kollégájának. Fejérvári a Couperin-
darabokat úgy interpretálta, hogy azt a legszigorúbb régizene-
hívők is elismerően hallgathatták, a csembaló hangzásának 
markáns vonásait utolérhetetlen technikával imitálva a 
Steinwaynél. A Ravel-darab (stílusosan a Couperin sírja) mindent 
vitt: Fejérvári nem különálló kottafejekben, hanem széles, élő 
frázisokban gondolkodik, és a lényeget megtartva lehelt életet a 
kottába. Biztos a barátságos helyszín is közrejátszott, de – noha 
sokszor hallottam már őt – játéka most tett rám a legnagyobb 
hatást. 

Az Altalena Zenei Fesztivál az utolsó nap a mesterkurzusok 
zárókoncertjével végződött, illetve Dukay Barnabás 
(https://papageno.hu/featured/2020/09/dukay-barnabas-
bachot-ugy-tisztelem-mint-a-hinduk-a-tehenet/) előadásával, 
aki szintén visszatérő vendég itt, Telkiben. Mint megtudtam, 
még több tanár kapott meghívást, de egy részük ebben a 
bizonytalan időszakban nem jöhetett el, végül Fejérvári és Varga 
mellett Wally Hase, Garzuly-Wahlgren Anna (fuvola), Korondi 
Anna (ének) és Pablo Galdo (zongora) tartott kurzusokat. 

Hogy mi lesz a következő évben, arra most még nem elegáns 
ígéretet tenni, de az biztos, hogy az Altalena művészcsoportját 
nem robbantják szét a hideg évszakok. Az már kiderült, hogy az 
a pék Telkiben, aki idén a süteményeket és a szendvicseket szál-
lította a büfébe, örömmel szállítana jövőre is. Ez egy alulról 
építkező fesztivál, mondtam már? 

Csabai Máté összefoglalója a Papageno című komolyzenei, 
művészeti oldalról 

Fotók: Sepsi Botond 
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Színes lélektükör 
 

Meghívó a Festészet napja alkalmából 
nyíló kiállításra 
 
Telki Község Önkormányzata és a Pipacs Galéria szeretettel 
meghívja Önt és kedves Családját a Festészet napja alkalmából 
nyíló kiállításra. 

Kiállító művész: Márton Ildikó 

Helyszín: Telki, Pipacs u. 8. 

Időpont: 2021. október 8. (péntek), 18 órai kezdettel 

A kiállítást megnyitja Deltai Károly polgármester. A műsorról a 
Pipacsvirág Általános Iskola - Kiss Zenede növendékei gondos-
kodnak. 

A kiállítás 2021. október 14-ig, naponta 10-től 18 óráig 
megtekinthető. 

Támogató: Telki Község Önkormányzata 

Könyvtári Napok 
 

Nyitott programok az Országos Könyvtári Napok keretén belül: 

2021. október 7., csütörtök 

„Emlékpergető” – Bánó Attila író könyvbemutatója 18 órától 

2021. október 10., Könyves vasárnap 

„Játsszunk mesét!” – Vadadi Adrienn írónő mesedélelőttje vasár-
nap 11 órától 

Részletes információkkal hamarosan jelentkezünk a Telki 
Portálon és a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
Facebook-oldalán. 

Újra jön a Falukáposztája! 
 

Jöjjön és legyen Ön is részese a Telki Káposztasavanyító 
Fesztiválnak 2021. október 16-án, szombaton délután 16 
órától a Pajta-Faluházban! 

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi 
recept alapján, sóval savanyítva történik. Azok számára, akik 
korábban jelentkeztek, az alapanyagot az önkormányzat által 
támogatott, kedvezményes áron biztosítja a közösségi ház (a 
pontos árról október 1-je után, az online térben tudunk tájékoz-
tatást adni). Jelentkezni előzetesen október 11-ig telefonon (06-
70-621-5308), vagy emailen, a rujak.gyorgyi@telki.hu címen 
lehet Ruják Györgyinél (amíg a szabad helyek tartanak). 

Közben Schmaus Gábor és csapata jóvoltából elkészül a székely-
káposzta, és a korábbi évek remek tapasztalatai alapján Bánó 
Attila idén is Telki Káposztás Slambuccal várja majd az 
ínyenceket! Az ételek – székelykáposzta, slambuc – egységesen, 
500 Ft / adag áron kaphatók. 

A programmal kapcsolatos további részletekért figyelje a 
Facebook Telki-csoportját, és a közösségi ház oldalát, 
valamint a Telki Portált! 



Idén ősszel folytatódik a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
Egészségprogramja, amelyben már 4 éve részt vesz a 
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. 
A szervezők három témával készültek Dr. Rákosy Zsuzsa, a prog-
ram szakmai vezetőjének koordinálása mellett. 

Az első a szabad levegőn történő mozgás, a szabadidősport 
népszerűsítése a gyermekek körében, gyalogtúrák szervezésé-
vel az egyes osztályok számára. E program szerves folytatását 
képezi a tavaszi „Lépéssel nyerhetsz” című iskolai kihívásnak. 

A második az iskoláskorú gyerekek körében a légúti fertőzések 
megelőzését szolgáló magatartásformák elősegítése. Ennek 

során az alsó tagozatosok videókat láthatnak majd a légúti fer-
tőző betegségekről, valamint a személyes higiéniáról. Lesz egy 
rajz-kollázs pályázat is alsósoknak, a felsősök pedig videó-
pályázaton, valamint multimédiás plakátkészítésen vehetnek 
részt. Az elkészült művekből aztán iskolai és internetes kiállítá-
sokat is szerveznek. 

Az Egészségprogram harmadik témája a gyermekek lelki 
egészségét támogató pedagógiai módszerek fejlesztése, gya-
korlatorientált foglalkozások keretében. A képzés több területet 
ölel fel (pl. stressz- és indulatkezelés, egészséges életmód és 
öngondoskodás, konfliktus- és határkezelés, stb.) és igazodik a 
résztvevők személyes igényeihez. 
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Folytatódik az Egészségprogram az 
iskolában 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden 
évben Havas Ferenc-díjat adományozhat a pedagógia területén 
kiemelkedő munkát végzett, arra érdemes pedagógusnak. 

A 2020/2021-es tanév díjazottjai Oros Éva fejlesztőpedagógus 
és Vinczéné Takáts Andrea tanárnő, akik az elismerést a 
tanévzáró értekezleten vehették át. 

Kimagasló pedagógiai és szakmai munkája alapján még egy 
pedagógusunk részesült kitüntető elismerésben. A Tankerületi 
Központ Aranycsengő Oklevelét Takács Zsuzsanna kapta. 

Kitüntetett pedagógusaink



A 2021/2022-es tanév szeptember 1-jei megnyitója igazi 
örömünnep volt az iskolaközösség számára. Volt benne sok 
zene, vers, mozgás, humor, de az iskola hagyományairól sem 
feledkeztek meg: az elsősök megkapták a „tudás almáját”. 

Az igazgatónő külön köszöntötte az idén iskolába lépő 
legkisebbeket, akik izgatottan várták az első napot, csakúgy, 
mint tanítónőik. Farkas Judit a nyolcadikosoktól azt kérte, min-
dent tegyenek meg annak érdekében, hogy bekerüljenek a szá-
mukra legkedvesebb, választott középiskolába. Hozzátette, hogy 
ehhez minden támogatást megad majd nekik az iskola. Az 
intézményvezető végül szép eredményeket és sikereket kívánt 
minden diáknak. 

A Pipacsvirág Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 20. 
évét, amelyet egy teljes tanéven át tartó, színes és érdekes 
eseménysorozattal tesznek emlékezetessé a gyerekek számára. 
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Köszönet érte! 
 
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!

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

2021 októberében a  
következőképpen alakul: 

  
október 3., vasárnap 10.00-16.00 - Angyal Patika 
október 10., vasárnap 10.00-16.00 - Dió Patika 
október 17., vasárnap 10.00-16.00 - Park Center Patika 
október 23., szombat 10.00-16.00 - Park Center Patika 
október 24., vasárnap 10.00-16.00 - Póczi Patika 
október 31., vasárnap 10.00-16.00 - Angyal 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

Piacnapok Telkiben  

Minden második héten, szombaton délelőtt, a Pajta-
Faluháznál 

Az év hátralevő részében az alábbi napokon lesz piac 
Telkiben:
október 9., 23., 
november 6., 20., 

december 4., 18. 

 GÓLYAHÍR   

Ebben a hónapban született: 
Károlyi László és Károlyiné Székely Szabina 1. gyermeke: László Arnold 

Ördög András és Ördög-Kozma Eszter 2. gyermeke: Barnabás 

Őry Gábor és Pálfi Anna 1. gyermeke: Vilmos 

Radnóti László és Szántó Petra 1. gyermeke: Balázs 

Soltész Zsolt és Balla Sarolta Boróka 1. gyermeke: Bendegúz 

Szebeni Áron és Varga Dorottya 3. gyermeke: Loretta Katalin 

Varga Tamás és Skultéti Dóra 2. gyermeke: Luca Emília 

Titkos István és Kiss Andrea 2. gyermeke: Panka 

Gratulálunk! 
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KözösségÖnkormányzat

A korábbi években sikerrel zajlott a tavaszi és őszi nemzeti 
ünnepek előtt 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 – ahogyan erről idén februárban már 
beszámoltunk –, a hivatal még év elején úgy döntött, hogy 
bizonytalan időre felfüggeszti az általa koordinált zászlóren-
delési lehetőséget. 

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

szb 

Nem hirdet zászlós akciót a hivatal 

A telki könyvtár őszi  
nyitvatartása 
 

Hétfő: szünnap 

Kedd: 14.00-18.00 

Szerda: 9.00-12.00; 14.00-16.00 

Csütörtök: 14.00-19.00 

Péntek: 9.00-12.00; 14.00-16.00 
 
További információk: www.telki.hu/konyvtar 
Email: konyvtar@telki.hu 
Telefon: 06-26-920-826 

Emlékezzünk együtt 56-ra! 
 
Telki Község Önkormányzata, valamint a Telki Polgári Egylet az 
1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának helyi 
megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2021. október 22-én, 
pénteken 18 órakor az ófalui 56-os emlékműhöz. 

Program: Ünnepélyes zászlófel-
vonás, koszorúzás és Deltai Károly 
ünnepi beszéde 

Fáklyákat a helyszínen biztosítunk! 

Kérjük, lobogózzák fel házaikat 
az ünnep tiszteletére! 

Igazi kuriózum jön létre Telkiben – most Ön is támogathatja 
a megvalósítást! 

Kedves Telkiek! 

Gyimesbükkel történt testvértelepülési megállapodásunk 10 
éves évfordulója alkalmával megfogalmazódott a gondolat egy 
nemzeti összetartozást szimbolizáló, méltó emlékmű 
létesítéséről Telkiben. A gyimesbükki „Megmaradásunk 
Oszlopainak” másolatait (ahogy azok a Telki Kultúra Közhasznú 
Alapítvány 2020-ban kiadott falinaptárában – részletek itt: 
https://falinaptar2020gyimesbukk.webnode.hu/ – szerepeltek, 
de Telkihez igazítva az évszámokat és a jeleket, kísérő szöve-
geket) szeretnénk elhelyezni Telkiben, úgy, hogy az egyes kop-
jafák külön-külön helyekre, az Életre Vezető Kulcsszavakhoz 
kapcsolódó helyszínekre kerüljenek (kis, nyomtatott kiadvány, 
honlap és a kopjafák mellett elhelyezett, tájékoztató táblák 
vezetik majd végig a látogatókat és érdeklődőket Telkin). 

Az eredeti, 2013-ban Gyimesbükkön készült kopjafasor 
gyönyörűen fogalmazza meg és mutatja be, magyarázza el a 
határon kívül rekedt magyarság megmaradásához szükséges 
kulcsfogalmakat, ráirányítva a figyelmet közös feladatainkra és a 
Kárpát-medence hosszú távú tennivalóira is. Ezzel az emlékmű-
vel méltó módon állíthatunk emléket 10 éves testvértelepülési 
kapcsolatunknak és a nemzeti összetartozásnak, egyben rámu-
tatunk arra, hogy melyek a tennivalóink, erősítjük a Telki és 
Gyimesbükk közötti testvértelepülési kapcsolatokat, és olyan 
látnivalót hozunk létre Telkiben, amely végre igazi, egyedi, csak 
ránk jellemző és csak itt megtekinthető különlegesség, 
kuriózum, olyan emlékmű-együttes, amely sokfelé repítheti 
igazi, pozitív üzenettel Telkit és az itt lakókat is büszkévé teheti. 

Alapos előkészítést követően meghatároztuk azokat a 
helyszíneket, ahol a 11 kopjafa-oszlopot fogjuk letelepíteni, és 
összegyűjtöttük Telki történetének jelentős évszámait, és 
összekapcsoltuk az oszlopokhoz tartozó fogalmakat, 
évszámokat, helyszíneket. 

Az emlékmű megvalósítása tervezett költségének nagy részét 
az önkormányzat biztosítaná, részben pedig lakossági adakozás-
ból történne. Ezért kérjük mindazok támogatását, akik a határon 
túli magyarság és gyimesi csángó testvéreink megmaradását, és 
a velük erősítendő lelki hidat fontosnak gondolják, hogy anyagi 
lehetőségeikhez illeszkedve támogassák a megvalósulást. Az 
oszlopok átadásának tervezett időpontja 2021. október vége. 

Adományaikat a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány gyimesbük-
ki kapcsolatok támogatására létrehozott számlájára utalhatják: 
11742348-20021520 

Bármely kérdés esetén készséggel állok a támogatók szíves ren-
delkezésére! 

Köszönettel, a szervezők nevében is, 

Móczár Gábor 
testvértelepülési referens 

a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány elnöke 
moczar.gabor68@gmail.com 

Megmaradásunk Oszlopai 


