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Azt mondják, az önkor-
mányzatiság olyan, mint a tao: 
az „út” a legfontosabb. Hiába 
minden eredmény, ha az 
utcák javítása, burkolása nem 
halad. Ezért is tűztük ki 
magunk elé célként a minél 
több utca javítását, burko-
lását, pormentesítését. Megfe-
lelő mennyiségű célforrás 
híján bíztunk a pályázatok-
ban, az önerőnkben és az 
együttműködési konstruk-
ciókban. Aztán beütött a 
járvány. 

Célunkat azonban nem adjuk fel. Minden rendelkezésünkre álló 
eszköz bevetésével már idén kipréseljük az elérhető maximu-
mot lehetőségeinkből, és jövőre, ha minden jól megy, a 
következő évi felhasználható források még nagyobb léptékű 
előrelépést tesznek lehetővé. 

Idén a különböző csatornákon elérhető források és lehetőségek 
összeszervezése révén várhatóan kilenc útszakasz, utca felú-
jítása történik meg. Az utcák kiválasztása nem önkényes, a vízel-
vezetés, a pozíció és kapcsolódások, valamint az utcahosszok és 
a rendelkezésre álló források határozták meg. Jövőre ezekhez 
kapcsolódóan lehet majd folytatni a felújításokat. 

A Hosszúháton megújul három rövidebb utca, amelyek a 
terepesés alsó szakaszán vannak, és amiknek a vízkivezetése 
megoldható. Ezek a Nefelejcs utca, a Hóvirág sor és a Hóvirág 
köz Hóvirág utcától a pátyi oldal felé eső részei. A magasabban 
lévő részeken kátyúzás történik. 

Jövőre az alacsonyabban fekvő, összefüggő területekkel foly-
tatjuk, majd a fentebb elhelyezkedő részek következnek 
egymásra épülve. Cél, hogy jövőre, de legkésőbb 2023-ra a 
Hosszúhát utcáin minőségi útjavítást, pormentesítést, 
vízelvezetést valósítsunk meg. 

Megújul két hosszabb utca is, a Völgyréten a Repkény és Árnyas 
utca. A pormentesítésen kívül itt is szükséges lesz a csapadékvíz-
elvezetésről gondoskodni, hogy a meglévő rendszerhez tudjon 
kapcsolódni vagy elszikkadni. 

Régi célunk a boszorkányvölgyi Lejtő utca bevezető szakaszá-
nak felújítása. A közúti torkolatot már korábban elkészítettük, 
most a kapcsolódó szakasz van soron és az alsóbb részen a 
kátyúzás. 

Pályázati forrásból tudjuk teljes körűen felújítani a Rákóczi utca 
meghatározó szakaszát. Ennek munkálatai a napokban 
megkezdődnek. Hamarosan a kivitelező kiértesíti az itt élőket. 

Két útszakasz településrendezési szerződés keretében part-
nereink által épül meg. Az MLSZ melletti Cseresznyés dűlő az 
útépítés mellett parkolókkal is gazdagodik, csökkentve a 
Globallal szembeni terület terhelését. 

Várhatóan még a tél beköszönte előtt befejeződik a Tücsök utca 
orvosi rendelő utáni szakaszának kiépítése is. Összesen közel 

egy kilométernyi útszakasz újul meg idén, még a tél beköszönte 
előtt. 

A fentieken túl befejeződött a Muskátli tértől Budajenőig tartó 
járda és kerékpárút felújítása is, szintén pályázati forrásból.  

A szükséges javításokon felül idén ennyi fog beleférni 
lehetőségeink keretébe. Ez is sokkal több, mint amire év 
közepén számítani mertünk volna. 

Jövőre várhatóan valamivel nagyobb keretből gazdálkod-
hatunk, így a mostaninál valamennyivel több utca felújítását 
szeretnénk megvalósítani. Reményeink szerint a Hosszúhát 
Tulipán utca alatti zónája, mint egységes, egymáshoz kap-
csolódó terület lesz a következő nagy egység, majd a Tulipán 
utca feletti terület következik. Szeretnénk a Szellő utca torko-
latánál is elindulni a javítással, partnerek bevonásával befejezni 
a Tücsök utcát, és felújítani az Ófalu néhány területét. 
Amennyiben szándékaink befektetői nyitottsággal találkoznak, 
megépülhet a Rózsa köz és a hozzá kapcsolódó úttorkolat is. E 
tekintetben várunk a befektetők szándéknyilatkozatára. 

Információink szerint hamarosan újra lesz úttal kapcsolatos 
pályázat, amin természetesen indulni fogunk és bízunk a 
Rákóczi utcaihoz hasonló sikerességben. 

Deltai Károly 
polgármester 
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Polgármester naplója 
Utcáról utcára, mint a gerillák

Amit a járványhelyzetről 
tudni kell 
 
 
Ahogyan ez előre várható volt, az ősz beköszöntével a 
járvány is új erőre kapott. Az oltások és emlékeztető oltások 
beadása egyre lassuló ütemben halad, ellenben az egyre 
nehezebben kivédhető vírusmutációk próbára teszik 
egészségünket. 

Mindenkinek javaslom az oltások beadatását, és bár jelen-
leg nincsenek számottevő korlátozások, a korábban 
megszokott védekezési módok – maszkviselés, távolság-
tartás, kézhigiénia – újbóli, önkéntes bevezetését, valamint 
betegségre utaló tünetek esetén az elkülönülést, tesztelést, 
szükség esetén orvosi segítség kérését. 

Önkormányzati szinten jelenleg nincs lehetőség mindezek 
kötelezővé tételére, így ajánlásként fogalmazom meg  
mindezeket a járvány szempontjából kitettek védelme 
miatt. 

Köszönöm együttműködésüket! 

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. szeptember 27. 
 
 

Megmaradásunk Oszlopainak meg-
valósítása 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Gyimesbükkel kötött testvértelepülési 
megállapodás 10 éves évfordulója alkalmával megvalósítani ter-
vezett „Megmaradásunk oszlopai”-nak telepítési költségeire 1 
millió forintot biztosít a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány 
részére, az önkormányzat 2021. évi költségvetése tar-
talékkeretének terhére. 
 

Bursa Hungarica 
 
A testület döntött a 2022. évi Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról. 

 

Október 4. 
 
 

Temetkezési szolgáltató beszámolója 
 
A testület a témát végül nem tárgyalta, egy későbbi ülésen fogja 
napirendre tűzni a temetkezési szolgáltató beszámolójával 
kapcsolatos előterjesztést. 
 

Közterület-felügyelő beszámolója 
 
A testület elfogadta a közterület-felügyelő beszámolóját. 
 

Óvodai beszámoló és munkaterv 
 
A képviselő-testület elfogadta a Telki Zöldmanó Óvoda 
2020/2021. nevelési évéről, valamint a 2021/2022. évi munkater-
véről szóló beszámolóit. 
 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 
helyzetéről 
 
A Szociális Bizottság támogató javaslata alapján a testület elfo-
gadta az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló felnőtt 
háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői ellátásról szóló 
beszámolókat. 
 

HÉSZ-módosítás kérdése 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy kezdeményezi a Helyi 
Építési Szabályzat és a Településképi Rendelet módosítását a 
település főépítésze által megfogalmazott javaslatok alapján. 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A testület döntött a szociális igazgatásról és ellátásokról, 
valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

SZMSZ módosítása 
 
A képviselő-testület döntött a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról. 
  

Közbiztonsági koncepció 
 
A testület elfogadta Telki község közbiztonsági koncepcióját. 
 

Bértámogatás 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár intézmény személyi juttatásokra 
vonatkozó előirányzatát megemeli a kulturális ágazatban 
foglalkoztatottak részére biztosítandó plusz 6 százalékos bértá-
mogatás biztosítása érdekében. 
 

Juttatásokról szóló rendelet módosítása 
 
A testület módosította a helyi önkormányzati képviselők, a 
bizottságok tagjainak és elnökeinek juttatásairól szóló 25/2010. 
(X. 13.) Ö. rendeletet. Ez alapján a tiszteletdíjak az eddigi 
negyedéves gyakorlat helyett a törvényileg előírt módon, 
havonta kerülnek számfejtésre és kifizetésre. 
 

Költségvetés módosítása 
 
A képviselő-testület elfogadta a 2021. évi költségvetési rendelet 
3. számú módosítását. 
 

Bérlakás hőtechnikai korszerűsítése 
 
A testület döntött a Magyar Falu Program keretében támogatás-
ban részesített önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás (Telki, 
Árnyas u. 14.) homlokzati hőtechnikai korszerűsítésének meg-
valósítására kiírt pályázat elbírálásáról, amit érvényesnek 
minősített. A beérkezett árajánlatok közül a Szyla Építőipari Kft-
ét fogadta el. 
 

Útfelújítás 
 
A képviselő-testület a Belügyminisztérium „Önkormányzati 
fejlesztések támogatása” című, „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása, karbantartása” alcélú pályázaton elnyert támogatás-
ból megvalósuló, a Rákóczi utca közösségi ház és Rákóczi utca 
37. szám közötti szakaszának felújítására beérkezett ajánlatok 
közül a Puhi Tárnok Út- és Hídépítő Kft-ét fogadta el. 
 

Iskola körzethatára 
 
A testület jóváhagyta a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola felvételi körzethatárait a 2022/23-as 
tanévre. 
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Egyházközség támogatási kérelme 
 
A képviselő-testület döntött a Budajenő-Telki Római Katolikus 
Egyházközség által a Telki, Petőfi utca 6. szám alatti egy-
házközösségi ház berendezési tárgyainak és mobiliáinak be-
szerzéséhez 2.000.000 Ft összegű támogatás biztosításáról, a 
2021. évi költségvetés tartalékkeretének terhére. 
 

Orvosi eszközbeszerzés 
 
A testület a Magyar Falu Program keretében támogatásban 
részesített orvosi eszközbeszerzési pályázat megvalósítására 
vonatkozóan meghirdetett ajánlattétel keretében a Re-Guard 
Kft-ét fogadta el. 
 

Térfigyelő kamerarendszer 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a térfigyelő kamera-
rendszer fejlesztés 1. ütemének megvalósításához további aján-
latokat kér, és egyeztet a rendőrséggel a műszaki tartalmat 
illetően. 

Útfelújítási munkák 
 
A testület úgy határozott, hogy a 2021. évi költségvetésben 
útkarbantartásokra és -felújításokra fordítható pénzügyi keret 
összegét a büdzsé tartalékkeretének terhére, 6.021.867 Ft-ra 
megemeli. 
 

Törvényességi felhívás 
 
A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 10/2008. 
(III.18.) önkormányzati rendelet tárgyában a Pest Megyei 
Kormányhivatal PE/030/01175-1/2021 számú törvényességi fel-
hívásában foglaltakat a képviselő-testület megvizsgálta, és úgy 
foglalt állást, hogy azzal nem ért egyet. 
 

Focipálya hálóinak cseréje 
 
A testület úgy határozott, hogy a műfüves sportpálya hálóinak 
cseréjére a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi 
költségvetésében 300.000 Ft többletforrást biztosít a 2021. évi 
költségvetés tartalékkeretének terhére. 

szb 

Meghívó 
közmeghallgatásra 
 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 
november 8-án (hétfőn) 18 órai kezdettel közmeghallgatást 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.) önkormányza-
ti rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a közmeghallgatás alkal-
mával az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek fel. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

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 személyi igazolványát, TB-kártyáját, 
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 

Tüdőszűrés 
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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 szeptemberi számától kezdődően már 
nyomtatásban is elérhető azok számára, akik nem érik el az 
online változatot, illetve akik szeretnék ismét a hagyományos 
módon olvasni az idén 26. évfolyamában járó, közkedvelt havi-
lapot. 

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 nyílt. 

2020 áprilisa óta azoknak, akik ezt kérték – jellemzően 

idősebbeknek –, nyomtatott, de nem nyomdai formában eljut-
tattuk az aktuális lapszámokat, idén ősztől viszont újra a 
nyomdai változathoz juthatnak hozzá a falu eseményei, hírei, és 
a legfontosabb közlemények, beszámolók, valamint felhívások 
iránt érdeklődő lakosok. 

Az újságok idén szeptembertől a település 10 kijelölt 
gyűjtőponti helyszínén elérhetők, tehát a korábbi, házhoz 
történő kézbesítést ez a rendszer váltja fel. Egyelőre 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-formátumban, a nyomtatott 
Naplónál napokkal korábban megjelenő 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.) 

Már használható a fitneszpark 
2021. október 8-án megtörtént a Kamilla utcában lévő új 
szabadtéri fitneszpark hivatalos átadása. Ettől kezdve a telkiek 
rendelkezésére állnak a sportcsarnok közelében található új 
sporteszközök. 

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy az eszközök saját 
felelősségre vehetők igénybe, a park előtti táblán olvasható 
használati rendnek megfelelően.
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- A közlekedéssel kapcsolatos kérdések megkerülhetetlenek, 
amikor a térség fontos ügyei szóba kerülnek. Hogy állnak most a 
pátyi autópálya-lehajtó, valamint a Budakeszi úti buszsáv 
előkészületei? 

- A közlekedés nyilvánvalóan az egyik legfontosabb kérdéskör a 
választókerületben élők számára. A pátyi lehajtó kapcsán már 
2017-ben kormánydöntés született arról, hogy meg kell építeni. 
Ehhez akkor forrást is rendeltek, és elindult a tervezési, engedé-
lyezési folyamat. Természetesen az építési fázis lesz a 
leglátványosabb szakasz, de előtte még sok előkészítő munkára 
is szükség van, amelyek mostanra javarészt megtörténtek. A kor-
mány nemrégiben megerősítette, hogy megépül a lehajtó, és 
biztosítja a kivitelezéshez szükséges költségvetési forrásokat. A 
legutóbbi döntés értelmében a Pátyi Önkormányzat kifejezett 
kérésére bekerült még a projektbe egy elkerülőút is, amely a 
zsámbéki kanyarral köti majd össze a lehajtó bekötőútját. 

A Budakeszi buszsáv megépítése jóval összetettebb előkészítést 
igényel. Sajnos nem csupán arról van szó, hogy befedjük az 
árkot, és kész is az építkezés, hanem például rengeteg 
közműkiváltásra lesz szükség, aminek a pontos megtervezése 
meglehetősen időigényes. 

Remélem, az M0-s nyugati szektora is megépül majd mielőbb! A 
szakma indokoltnak tartja és jómagam is mindig kiálltam mel-
lette, de sajnos vannak ellenérdekelt erők is e téren. Pro és kont-
ra érvek állnak szemben egymással, de „nem fogja megúszni” 
Budapest, hogy előbb-utóbb bezáruljon az M0-s. 

Ami abszolút napirenden van még a környéken, az a 102-es út 
kiváltása az M100-assal. Őszintén szólva nagyon sajnálom, hogy 
annak idején a 102-es út nem épülhetett újjá, hiszen az már 
réges-régen készen lenne – az utolsó fázisban azonban egy 
lakossági tiltakozás megállította a projektet. 

Napjainkban nagyon fontos az útfejlesztések mellett a közössé-
gi közlekedés előtérbe helyezése. Ehhez még több P+R parkoló 
kellene, hiszen senki nem fog gyalog elmenni a megállókig 
esőben, hóban. És mivel egyre nehezebb Budapesten belül is 
parkolóhelyet találni, ezért életszerű dolog, hogy valaki autóval 
elmegy a legközelebbi megállónál lévő parkolóig, és onnan bu-
szozik vagy vonatozik tovább a fővárosba. Ehhez azonban még 
további fejlesztések szükségesek. Ha például minden kritikus 
szakaszon rendelkezésre állnak majd a buszsávok, az autóbu-
szok gyorsabban fognak tudni haladni. Ha pedig gyorsabban 
haladhatnak, akkor többször tudnak majd fordulni, ezáltal pedig 
csökkenhet a zsúfoltság a járműveken. 

- Budakeszin tervbe van véve új P+R parkoló építése? 

- A Telki és Páty felé vezető utaknál merült fel ennek lehetősége. 
Azt ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy nem feltétlenül egy 
nagy parkolóra lenne szükség Budakeszi határában, hanem 
elsősorban Telkiben vagy például Pátyon belül kellene 
megoldani, hogy akik távolabb laknak a megállóktól, az autót 
vagy a kerékpárt a buszmegállók közelében letehessék. Ehhez 
azonban további parkolók, valamint fedett biciklitárolók szük-
ségesek a településeken, és a közösségi közlekedés verseny-

képességét is tovább kell javítani. Ennél a pontnál is előkerül a 
Budakeszi úti buszsáv kérdése, hiszen ahogyan az imént említet-
tem, minél gyorsabban jutnak el a járatok a Széll Kálmán térre, 
annál hamarabb meg tudnak fordulni. Így pedig sűrűbben 
tudnak majd közlekedni, amivel a buszok kihasználtsága úgy 
nőhet tovább, hogy közben a zsúfoltság csökkenhet. Ha pedig a 
közlekedők azt érzik, érdemes a közösségi utazást választani, 
jegyet, bérletet venni, a busztársaságnak érdeke lesz újabb és 
újabb járművekbe beruháznia, így még többeket tudnak majd 
elszállítani. 

Nyilván sok még a tennivaló a közösségi közlekedés terén, egye-
bek mellett az elektronikus jegyvásárlás népszerűbbé tétele és a 
tarifaközösség megvalósítása ügyében. Ám például ha nap-
jainkban megnézzük a Volán buszparkját és kulturáltságát, ég és 
föld a különbség a korábbiakhoz képest. 

- Milyen időtávlatban készülhetnek el a fentebb említett útfej-
lesztések? 

- A Budakeszi úti buszsáv és a pátyi lehajtó előkészítési 
munkálatai már annyira előrehaladott állapotban vannak, hogy 
ezek a fejlesztések azt gondolom, a következő ciklusban meg-
valósulhatnak. A lehajtó épülhet meg előbb, a buszsáv meg-
valósítása egy kicsit hosszabb folyamat. Fontos azonban, hogy 
az összes érintett támogatja, mindenki érzi, hogy tenni kell. Én 
optimista vagyok, hiszen az előkészületek javában zajlanak. 

- Úgy tudjuk, az 11102-es számú „gumiút” felújítása is napiren-
den szerepel. 

- Ez hamarosan meg is történhet. Nyilvánvaló, hogy a pátyi 
autópálya-lehajtó megépülése után a Telkiből Budakeszin át a 
fővárosba tartó forgalom egy része Páty felé fog terelődni, így ez 
egy fontos lépés. 

- Az elmúlt másfél évben igen nehéz időszakot éltünk meg, az 
egészségügyi veszélyhelyzet a gazdaságot sem kímélte. Ön 
szerint túl vagyunk a nehezén? Van pozitív hozadéka ennek a 
közel két esztendőnek? 

- A legpozitívabb szerintem az egészségügyben dolgozók kiváló 
helytállása, amit jól láthattunk. A rendkívüli áldozatvállalások 
révén a legnehezebb időkben is meg tudtunk birkózni a jár- 

„Két ciklus alatt több mint 400 millió 
forint került Telkibe” 
 

Interjú Csenger-Zalán Zsolttal, Pest megye 2. számú választókerületének 
országgyűlési képviselőjével 
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vánnyal – nálunk sokkal tehetősebb államok egészségügyi 
ellátórendszerei eközben összeomlottak a teher alatt, elég csak 
az Egyesült Államokra vagy éppen Olaszországra gondolni. 
Hatalmas köszönet jár ezért mindenkinek, aki ebben részt vállalt! 

A sikeres gazdasági újraindítást követően úgy tűnik, hogy 
Magyarország sokkal hamarabb fel tud pörögni, mint akár a 
környező országok vagy az Európai Unió átlaga. Ennek köszön-
hetően talán le tudunk valamennyit faragni abból, ami a rend-
szerváltás előtti 40 évnyi hátrány okán megvan. 

Sokan úgy gondolják, hogy a home office is pozitív hozadéka a 
járványnak, de én nem tartozom közéjük. Hosszú távon a felnőt-
teknél és a fiataloknál is nagyon komoly feszültségeket, frusztrá-
ciókat okozott az, hogy nem lehettek közösségben. Nem 
véletlen, hogy általában – néhány magányos farkast leszámítva 
– dolgozni is csapatban szeret mindenki. 

Ha belegondolunk abba, hogy például a 15-17 éves korunkat a 
többiektől elzárva, otthon, közösségi összejövetelek, vagy 
éppen koncertek nélkül kellett volna nekünk végigcsinálnunk, 
az bizony nagyon kemény lett volna. Elmaradtak ballagások, sza-
lagavatók, olyan események, amelyek életünk legszebb, 
meghatározó emlékei közé tartoznak. A saját lányaimon láttam, 
bizony alig várták, hogy újra iskolába, közösségbe mehessenek. 

Nagyon örülök ezért annak, hogy úgy tűnik, kilábalóban 
vagyunk – mondom ezt október elején úgy, hogy még nem 
látjuk, mi lesz a vége. Az mindenképpen bizakodásra ad okot, 
hogy 60 százalék fölött van már az átoltottság a teljes 
népességet tekintve, amihez még kb. 10 százaléknyian hoz-
záadódnak azok, akik átestek és felgyógyultak a betegségből. 
Ami számomra érthetetlen, megfejthetetlen, hogy miért van 
még mindig 30 százaléknyi honfitársunk, aki egy, vagy ha úgy 
tetszik két tűszúrást veszélyesebbnek érez, mint a 
lélegeztetőgépet. Mondom ezt úgy, hogy két képviselőtársam is 
nagyon hosszú ideig olyan állapotban volt, hogy mindket-
tőjükről szinte már lemondtak, azonban a Jóisten és az orvosok 
segítségével szerencsére újra közöttünk lehetnek. Tegyük hozzá, 
hogy ez abban az időszakban történt, amikor még nem volt 
elérhető vakcina, ma viszont már van. 

Azok, akik most nem vállalnak két tűszúrást, nem várhatják el, 
hogy a nagy többséget, akik viszont megtették ezt a normális 
élet érdekében, rákényszerítsük arra, hogy újra olyan szabályok 
között kelljen élniük, mint korábban – gondolok itt a kijárási kor-
látozásra, széles körben előírt maszkviselésre, az élet leállására, 
munkahelyek bezárására és hasonlókra. 

Ma lehetősége van mindenkinek az oltakozásra, szinte azonnal, 
bármilyen vakcinával. Mindenkit arra bíztatok, hogy alapvetően 
saját érdekében, de részben a közösség miatt is oltassa be 
magát. Tanácsos távolságot tartani és továbbra is egészségügyi 
veszélyhelyzet van – persze nem tudjuk pontosan, hogy mi 
jöhet még, és az is elképzelhető, hogy egyes helyeken a 

maszkhasználat újra előjöhet –, de nagyobb korlátozások jelen 
állás szerint nem várhatók. 

- 2014 óta képviseli Telkit és térségét országgyűlési képviselőként. 
Ebben a két ciklusban mik azok a törekvések, beruházások, amiket 
sikerült megvalósítani, és mik azok, amiket nem? 

- Ahogyan már említettem, a 102-es út átépítésének meghiú-
sulása nagy csalódás volt számomra. Ez az utolsó lakossági terv-
ismertetőt követően, kész kiviteli tervekkel együtt esett kútba 
egy civil tiltakozás miatt. Van ugyan alternatív megoldás, az 
M100-as, amelyet rögtön ezután elkezdtek tervezni, de az érin-
tett környék közlekedésének problémái így csak nagyjából egy 
évtizedes csúszással oldódhatnak majd meg. 

A másik, amit nagyon sajnálok, hogy az M0-s nyugati gyűrűjének 
megépítése kapcsán egyelőre nem történt érdemi előrelépés, 
pedig reméltem, hogy ebben a ciklusban már lesznek fejle-
mények. Sajnos vannak ellenérdekeltjei a projektnek, ami lassítja 
az előkészítést, így még csak a lehetséges nyomvonalak vizs-
gálatánál tart az ügy. 

A választókerületben, amelyben élünk, az elmúlt 11 évben a 
központi nagyberuházásokat – pl. Budakeszin, Biatorbágyon 
összesen három új iskola megépítését – leszámítva is 50 milliárd 
forint feletti összeg került a környék településeire. Ez rengeteg 
különböző kisebb-nagyobb beruházást jelent, utak, járdák, 
iskolák, óvodák, piacok, egészségházak épültek vagy újultak 
meg. Ehhez pedig hozzájön még a 11 milliárd forintnyi 
adósságkonszolidáció is. 

Két ciklus alatt több mint 400 millió forint került Telkibe, új 
egészségház, sportcsarnok épült, kerékpárút újult meg, 
eszközbeszerzések valósultak meg. Ebben az összegben ráadá-
sul nincs benne például a szennyvízhálózat bővítése, kiépítése, 
ami egy nagy, központi, több települést érintő beruházás, 
valamint a Pipacsvirág Általános Iskola több ütemben történt 
bővítése sem. Ezeken túl 400 millió forintos nagyságrendben 
történt meg a község adósságkonszolidációja. 

Pest megyének annyiban ráadásul nem volt szerencséje az elmúlt 
időszakban, hogy mivel a fővárossal egy régiót alkotott, nem 
részesülhetett jelentős uniós pályázati forrásokból. 2016-ban 
ugyanakkor a kezdeményezésünkre megkezdődött és mára meg 
is történt a leválása, így önálló régióként nagyon komoly fejlesztési 
pénzekhez juthat a következő uniós költségvetési ciklusban. A 
korábbi helyzetet pedig egy 80 milliárdos nagyságrendű forrás 
biztosításával igyekezett a kormányzat kompenzálni. 

- Immáron tudni lehet, hogy nem indul a következő választá-
sokon, és nagykövetként Ausztráliába vezet az útja. 

- A miniszterelnök úr tavaly kért fel erre a diplomáciai szolgálat-
ra. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Nagyon szeretem ezt a 
fajta munkát, amit a választókerületben élőkért nap mint nap 
végzek. Az emberek közvetlen szolgálata kimondottan kedves 
feladat számomra. 

A pályámat ugyanakkor külkereskedőként kezdtem, így mindig 
is volt egy olyan indíttatás bennem, hogy valamilyen külszol-
gálatot lássak el. Miután jövőre 65 éves leszek, ez egy nagyon 
szép lezárása, megkoronázása lehet a pályámnak. 100 ezer ma-
gyar él Ausztráliában, diaszpórában, így az ő „képviseletük” is 
komoly kihívás, amire nagy izgalommal készülök. Ez egy olyan 
feladat, amire örömmel mondtam igent. Ám addig is, a ciklus 
végéig az itteni választókat képviselem, csak ’22 nyarán váltom 
majd a jelenlegi nagykövetet, Dr. Mikola Istvánt. 

- Köszönjük az interjút! 

Szilágyi Balázs 
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Önkormányzat

Tükörsima úton két kerékkel 
 
Befejeződött a kerékpárút felújítása 
 
A nyár folyamán megújult a Budajenői út melletti kerékpárút, 
amelyet szeptemberben át is adtak a két keréken közlekedők 
számára. 

A Muskátli, valamint Rozmaring utca közötti szakasz felújítása a 
Magyar Falu Program keretében, 43.512.690 Ft pályázati forrás-
ból valósult meg, a PUHI Tárnok Út- és Hídépítő Kft. kivitelezé-
sében. 

szb 

Telkiben is köszöntöttük a 
szépkorúakat 
 

A hagyományokhoz hűen idén is ünnepséget szervezett a 
településen élő szépkorúaknak október elseje, azaz az Idősek 
világnapja alkalmából a Telki Önkormányzat és a Kodolányi 
János Közösségi Ház. 

Meglehetősen színes és élvezetes műsorral rukkoltak elő a 
Pipacsvirág Általános Iskola és a Kiss Zenede növendékei erre az 
alkalomra. Énekes produkciókat hallgattunk és különféle 
hangszerek csendültek fel – például többféle citera! A jelenlévők 
örömmel tapsolták meg a fellépőket, akik mosolyt csaltak az 
arcukra és kellemes pillanatokat okoztak számukra. 

A Szenior Örömtáncosok hangulatos előadással örvendeztették 
meg kortársaikat, így biztosan akadt olyan is a nézősereg tagjai 
közül, aki kedvet kapott ahhoz, hogy testi-lelki egészsége 
megőrzése érdekében belépjen a csapatba. 

Deltai Károly polgármester is köszöntötte a szépkorú telkieket, 
majd Polyák László és Neszmélyi Imre zenéje mellett, némi ha-
rapnivaló kíséretében folytatódott a délután. 
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Október 7-én Bánó Attila Emlékpergető című könyvbemutatója 
szép számmal vonzotta a helyi lakosságot. Egy igazán tartalmas 
beszélgetést hallgathattak végig a résztvevők a szerző és Kovács 
Attila Zoltán irodalomtörténész között. 

Az eseményről fotókkal is jelentkező Mészáros Szilvia (Messzi 
Ke) beszámolója következik. 

 

Az ezerarcú Bánó Attila - az „Emlékpergető” könyvbe-
mutatója, Kodolányi János Közösségi Ház 

A színes, sokoldalú, sok-tehetségű polihisztor, Bánó Attila legú-
jabb könyvével ismerkedhettünk csütörtök este a telki Kodo-
lányi Közösségi Ház dísztermében. Az Athenaeum Kiadó által 
gondozott, Bánó Attila tollából megjelent Emlékpergető című 
könyv igazi kuriózum a hazai könyvpiacon. Bepillantást nyer-
hetünk az elmúlt évtizedek történelmi eseményeibe egy család 
konkrét mindennapjain keresztül. Az izgalmas fordulatokkal, 
humorral teli, önéletrajzi ihletésű könyv méltán lesz sokak ked-
vence a könyvespolcon. 

A könyvbemutatót Fucskár Erika könyvtárvezető nyitotta meg. A 
„háttér hangulatát” Mészáros Ágnes festőművész festményei 
adták. Bánó Attila grafikus és író beszélgetőtársa Kovács Attila 
Zoltán irodalomtörténész volt, aki kiválóan gombolyította a 
beszélgetés szerteágazó fonalát és tartotta mederben a mon-
danivalót. 

A közönség soraiban is neves érdeklődőkkel találkozhattunk, dr. 
Szabados Györggyel, Callmeyer Lászlóval, Móczár Gáborral, és 
még sorolhatnám, akik kérdéseikkel is bombázták az 
Emlékpergető íróját. Remek szócsaták, elmélyült történelmi 
mazsolázgatások kaptak lábra, tényleg csak muszájból vetet-
tünk véget a beszélgetésnek az idő előrehaladtával, de biztos 
vagyok benne, hogy azok az otthonainkban folytatódtak... 

Köszönjük az élményt! 

 

Október 10., Vadadi Adrienn író mesedélelőttje 

Vidám hangulatban zajlott Vadadi Adrienn közönségtalálkozója 
október 10-én délelőtt a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtárban. A gyerekek mesés utazáson vehettek részt az 
írónővel, aki kedvességével és játékosságával elvarázsolta a 
résztvevőket. 

Adrienn könyvei nagy népszerűségnek örvendenek az óvodás 
és kisiskolás családok körében. A mesék a gyerekek hétköznap-
jait elevenítik meg, így könnyedén tudnak kapcsolódni a 
történetekhez. A foglalkozás végén névre szólóan dedikálta a 
könyveit a gyerekeknek.

Országos Könyvtári Napok Telkiben 

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 



10 Közösség

2021 október

Jó hangulatban zajlott az idei Falukáposztája. Egy év kihagyás 
után került sor ismét hagyományos formában a rendezvényre, 
és bizony látszott, sokan már nagyon várták, hogy újra együtt 
csömöszölhessen a falu apraja-nagyja. 

A savanyítás közben a gyermekeket a Batyu Színház előadása, 
valamint kézműves foglalkozás várta. Persze ezen a napon a 
káposzta volt a középpontban! Ízletes káposztás ételekkel – 
székelykáposzta, Telki Káposztás Slambuc (a recept a cikk után 
olvasható!) – tömhette meg mindenki a bendőjét. Népszerű-
ségüket jól mutatja, hogy a csömöszölés végére el is fogyott 
mind az utolsó adagig! 

A Telki Karitász révén forralt bor és tea csordogált le a szomjas 
torkokon, majd este a kalóriák lemozgása következett. A Szerb 
Táncházban kiváló hangulat mellett nagyszerű közösségi 
élményben részesülhetett az, aki ezen a délutánon és estén ellá-
togatott a Pajta-Faluházba. 

szb 
Fotó: Jakab Mária Ilona, szb 

Káposztás finomságok, savanyítás és 
mulatozás 
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Recept: Telki káposztás slambuc gazdagon 
 
Hozzávalók 6-8 főre: 

40 dkg slambuctészta (8 tojásos) 
2 kg burgonya 
25 dkg füstölt (csemege) szalonna 
2 evőkanál zsír 
1 pár szárazkolbász 
4 fej vöröshagyma 
1 kg fejeskáposzta 
4 db zöldpaprika 
3 db paradicsom 
3 dl sűrített paradicsom (tartósítószer nélküli) 
Őrölt piros paprika (2 evőkanál édes; 2 kiskanál csípős) 
Fehér vagy fekete bors (1 kiskanál) 
4-5 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál só 
1 evőkanál ételízesítő (tartósítószer nélküli) 
1 teáskanál cukor 

 

Elkészítés: 
A slambuctésztát (csusza- vagy nagykockatésztát) zsír nélkül, 
tepsiben és sütőben barnára pirítjuk. Az apró kockákra vágott 
füstölt szalonnát kb. 6-8 literes lábasban ugyancsak megpirítjuk. 
Hozzáadunk két evőkanál zsírt, a felaprított vöröshagymát, majd 
kellő pirítás után a vékony, rövid csíkokra vágott káposztát is. 
Ezeket összekeverjük, és fedő alatt tovább pároljuk, amíg a 
káposzta összeesik. Ekkor megszórjuk borssal, egy pohár vizet 
keverünk hozzá, majd az így lehűtött keverékbe szórjuk az őrölt 
édes és csípős paprikát, a sót, valamint az ételízesítőt. Ezt 
összekeverjük, kb. 2 liter vízzel felöntjük és forrásig melegítjük. 
Ezután beletesszük a felkockázott burgonyát és a karikákra 
vágott kolbászt, majd megvárjuk, amíg a burgonya kissé meg-
puhul. Ekkor hozzáadjuk a pirított slambuctésztát, a felaprított 
zöldpaprikát és paradicsomot (a sűrített paradicsommal együtt), 
valamint a cukrot. Ügyeljünk, hogy a lé szintje főzés közben 3-4 

centivel magasabb legyen a hozzávalók felső szintjénél. Az ételt 
közepesnél magasabb hőmérsékleten főzzük (ne égjen oda!). A 
vizet szükség esetén pótolni kell. A tészta puhulása a térfogatá-
nak növekedésével is együtt jár, a lé felszívódik, illetve elpárolog, 
és az étel besűrűsödik. A felaprított fokhagymát a főzés befe-
jezése előtt érdemes hozzáadni. 



- Gratulálunk az elismeréshez. Milyen érzés volt, amikor 
megtudta, Ön kapja a díjat? 

- Váratlanul ért. Egy éven át írtam havi egy kulturális tárcát a 
Bárkának, ami izgalmas feladatot jelentett. Aztán egy nap fel-
hívott az egyik szerkesztő az aktuális kézirat leadása kapcsán. 
Praktikus telefonhívásnak indult – némiképp megtréfáltak ezzel 
engem –, és aztán a beszélgetés végén egyszer csak elárulta, 
hogy nekem ítélték a 2020. évi Bárka-díjat. Igazi meglepetés volt 
tehát minden értelemben. 

Ha megnézzük, kik kapták meg a korábbi években, azt kell, hogy 
mondjam, komoly szakmai elismerésnek számít. 

- Amikor a hírt kapta, éppen Luxemburgban élt. Hogyan került 
oda? 

- Röviden: a gondviselésnek köszönhetően. Persze hosszabban 
is el tudom mondani. 

- Kíváncsiak vagyunk. 

- Sokan nem tudják, hogy Magyarországon az írók, költők nem 
csak az írásaikból élnek – hiszen csupán abból nem tudnának –, 
mindenki valami mást is dolgozik. Én 2015 óta szabadúszó 
vagyok – korábban gimnáziumban tanítottam Zsámbékon –, 
amihez őszintén szólva kell némi bátorság. Emellett kreatív írást 
tanítok, íróműhelyt tartok kamaszoknak Biatorbágyon, a 
Kisgombos Könyvesboltban, ezen kívül országszerte sok helyre 
hívnak előadást tartani író-olvasó találkozókra. 

Amikor tavaly márciusban kitört a járvány, és elkezdődtek a 
lezárások, az összes fellépést törölték, így hirtelen – sokakhoz 
hasonlóan – én is nehéz helyzetben találtam magam. Minden 
ember megijed ilyenkor, de én valamiért nem estem pánikba – 
ez persze nem biztos, hogy normális reakció. Egyszer csak egy 
ismerősöm, akit 25 éves koromban egy költőtáborban ismertem 
meg, és ma Belgiumban él, továbbított nekem egy képernyő-
felvételt. Ő, akivel egyáltalán nem vagyunk napi kapcsolatban, ki 
tudja, milyen megfontolásból, átküldött nekem egy rész-
munkaidős luxemburgi tanári álláshirdetést. Az Európai 
Parlament gimnáziumában egy heti 4 órás magyar szakos stá-
tuszról volt benne szó. Gondoltam, ez remek lehetőség, hiszen 
ha megkapnám az állást, online megtarthatnám az órákat 
itthonról, és emellett pedig végre folytathatnám a megkezdett 
regény írását. Beadtam hát a pályázatom, majd jó darabig semmi 
sem történt. Aztán váratlanul, amikor már éppen lemondtam 
róla, és pont abban a pillanatban, amikor ezt éppen Péter 
fiamnak is említettem, pittyent egyet a telefonom. Kaptam egy 
emailt, amelyben behívtak az állásinterjúra. A következő héten 
lezajlott az online beszélgetés, és a végén az intézmény igaz-
gatónője megkérdezte, elvállalnék-e ősztől egy teljes állást 
Luxemburgban, mivel éppen szülni készül a delegált magyar 
szakos pedagógus, akit helyettesíteni kellene. Két nap gondol-
kodási időt kértem, megbeszéltem a gyerekeimmel és végül 
elvállaltam. 

Innentől kezdve az egész nyaram a felkészülésről szólt. A ter-
vezett öt hónapból végül tíz lett, mivel addig maradt távol a 
szülés után a kolléganő. Heroikus időszak, nagy tapasztalat és 
különleges esemény volt ez az életemben. Néha úgy éreztem, 
hogy egy szürreális, valószínűtlen élmény kellős közepén 

vagyok. Hálát érzek, mert nehéz feladat volt ennyi ideig távol 
lenni a szeretteimtől és az otthonomtól, de sikerült túlélnem ezt 
a mindenki számára megterhelő pandémiás időszakot. 

- Visszatérve az írói, költői munkásságára, engedjen némi bete-
kintést a kulisszák mögé! Hogyan készül egy regénye vagy 
éppen egy verse? 

- Nagyon sok függ a szöveg műfajától. Regényt például nem 
lehet úgy írni, hogy jön a múzsa, homlokon csókol és már írom is 
a szöveget. Kell egy terv, egy vázlat hozzá, és az alapjaitól fel kell 
építeni, mint egy házat. Minden prózát rengeteg kutatómunka  
előz meg – földrajzi, történelmi, életrajzi adatok gyűjtése, a kora-
beli sajtó olvasása. Sokféle területen kell elmélyülni, hogy végül 
hiteles legyen a szöveg. 

Az, ahogyan az ember a mindennapok dimenziójából átmegy 
abba a térbe, amelyben a regény játszódik, gyakran órákba telik. 
A regényírás bizonyos értelemben egy „elmebaj” ebből a szem-
pontból, hiszen nagyon nehéz elkülönített időt teremteni rá, ha 
közben például füvet is kell nyírni vagy éppen megcsörrenhet a 
telefon. Ez szinte képtelenség egy teljes állás mellett, és az sem 
véletlen, hogy a legtöbben éjjel írunk, amikor végre teljes lesz a 
csönd. Nagy fegyelem kell hozzá, és a képesség arra, hogy kiik-
tasson közben minden más körülményt az író. 

A vers egészen más nyomvonalon „közlekedik” az ember 
agyában. Egyszer csak valami – egy gondolat, egy kép, egy hang, 
egy ritmus – elkezd motoszkálni a fejemben és később születik 
meg a mű. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell vele dolgoz-
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Béke és derű 
Interjú a friss Bárka-díjas, Telkiben élő író- és költőnővel, Molnár Krisztina Ritával 



ni. Egy szonettet például nem lehet babramunka nélkül megírni, 
de nem tart annyi ideig, mint egy regényt. 

- Hogyan zajlott a békéscsabai átadó? Milyen érzés volt a szín-
padon átvenni a díjat? 

- A Covid miatt az egész díjátadó nem szokványosan zajlott. A 
békéscsabai Jókai Színházban szoktak Bárka-esteket is tartani, a 
díjátadó pedig minden évben egy külön alkalom. Mivel az utób-
bi időben minden hagyományosan megrendezett program 
elmaradt, így ez egy kumulált Bárka-est volt. És – bár mindig 
zavarban vagyok az ilyen helyzetekben – persze nagyon örül-
tem, hogy ott lehettem! 

Péter fiammal együtt utaztunk, és nagyon szép szállásunk volt a 
patinás Fiume Hotelben. Az átadón volt egy jó kis állófogadás, 
ahol isteni házi padlizsánkrémet ehettünk! Másnap reggel 
ráadásul nem vágtattunk rögtön haza, hanem megnéztük a 
Munkácsy-kiállítást, ami szintén nagy élményt jelentett. Az 
egész ottlétünknek volt egyfajta békéje és derűje. 

- Köszönjük az interjút! 
szb 
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A Bárka-díjról 
 

A Bárka szerkesztősége 2000 óta minden év végén díjat 
ítél oda azon, a laphoz hosszabb ideje kötődő szerzők 
között, akik az adott évben is jelentős publikációval, 
publikációkkal gazdagították a folyóiratot és olvasóit. 
Az elismerést olyan jeles hazai és határon túl alkotók 
kapták már meg, mint például Szabó T. Anna, Tóth 
Krisztina, Varró Dániel vagy éppen Vámos Miklós. 

A Bárka szerkesztőségének döntése alapján 2020-ban 
Márton László mellett a Kokukk Egyesület tagja, a telki 
irodalmi délutánok és estek főszervezője, moderátora, 
Molnár Krisztina Rita kapta az elismerést. Az eredetileg 
tervezett februári időpont helyett – a koronavírus-
járvány miatt – idén szeptember végén adták át a díjat 
Békéscsabán.

Ezúttal a Pipacs Galéria tulajdonosának képeit láthatta a nagy-
érdemű a Festészet napja alkalmából rendezett kiállításon. 
 
A Festészet napja alkalmából október 8-án nyíló tárlaton kiállító 
művész, a Pipacs Galéria tulajdonosa, Márton Ildikó gyermekko-
ra óta legfőbb vágya a festészet volt. Egészen kicsi gyermekként 
a Jóisten nagyon ügyes kézzel áldotta meg. Ez a tevékenysége – 
saját bevallása szerint sajnos – a bal kezére orientálódott, így 
mikor iskolába ment, sok korabeli emberrel együtt balkezesként 
meg kellett tanulnia jobb kézzel megfogni a ceruzát és áttérni a 
„rosszabbik kezével” való rajzolásra is. Ez bizony igencsak vissza-
vetette a lendületét és ügyességét. Hosszú évek teltek el, mire 
végre ötöst kapott a rajzaira. 

Az élet sokfelé vitte, de a festészethez mindig visszatért. Első 
kiállítását Bujáki László grafikusművész rendezte. Azóta is hálás 
neki, hogy elindította ezen a szép, érzelmekkel teli úton. 
Negyven önálló kiállítása volt itthon és külföldön egyaránt. 
Kicsit bele is fáradt az ezzel járó teendőkbe, így adódott, hogy 
pihenésképpen létrehozta saját galériáját, amely immáron 15 
éve működik. Rendszeresen mutatja be helyi és hazánkbéli 
tehetséges művészek alkotásait, sok szép emlékkel gazdagodva, 
és remélve, hogy a látogatók is hasonlóan kellemes élmények-
ben részesülhettek már a bemutatók során. 

Ennyi idő után szorgosan készült az őszi kiállításra, hogy sokak 
kérésére ő maga is bemutassa festményeit. A színekkel tobzódó 
alkotások a benne rejlő vidámságot és életkedvet igyekeznek 
visszaadni a szemlélődő számára. Főképpen realista stílusban 
fest, ügyelve arra, hogy a technikai része is változatos legyen. 
Korábban főként akrilfestéket használt, mostanában pedig 

Színes lélektükör 
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áttért az olaj alkalmazására, amit vászonra visz fel. Ez kihívást 
jelent számára, mivel nehezen szárad, így megtanítja türelme-
sebbnek lenni. 

Legújabb kedvence az üvegképek készítése, amelyeknek a  
visszajelzések alapján nagy sikerük van. Fest még nagyobb ka-
vicsokra is, amikről sokan ismerhetik. Főképpen a macskákat 
kedveli, mert őket nehéz ábrázolni a szőrzetük miatt. 

A Pipacs Galéria kiállításai mindig jól sikerülnek, hála a Kiss 
Zenede tanárainak, Varga Gabriellának és Tóth Andrásnak, 
valamint a tehetséges zenedés gyerekeknek, akik közül ezúttal 
Dura Boglárka, Kovács Maja, Szakáll Réka, Szénási Vivien és 
Takács Pálma Adél kápráztatta el a közönséget. Köszönet illeti 
Deltai Károly polgármestert is, aki támogatja a kiállításokat és 
mindig színvonalas beszédekkel nyitja meg őket. 

Fotó: Messzi Ke
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A közösségi ház novemberi programjai 
 
November 2. 18.30          SZERELMÜNK, SISI monodráma 

                                       Erzsébet királyné, azaz Sisi élete más megvilágításban. 
                                       Előadja: Gubík Ági, Írta: Nógrádi Gábor, Rendező: Czeizel Gábor 
                                       Helyszín: Pajta 

November 11. 18.30       Világjárók 
November 17. 16.00       50plusz Klub 
November 18. 18.00       Mezey Mária 

                                       Szebényi Ági színháztörténész előadása vetítéssel 
November 25. 18.30       Világjárók 
November 28. 14.00       Adventi kreatív műhely, vásár, gyertyagyújtás 
November 30. 18.00       Meghökkentő epizódok a magyar történelemből 

                                       Bánó Attila előadása 

 

Állandó programok: 
 
Nap                    Időpont                         Foglalkozás                 Helyszín 
Kedd                  10.00-11.00                 Baba-Mama klub        Kisterem 
Kedd                  14.00-15.00                 Senior örömtánc        Nagyterem 
Szerda               18.00                              Társasjáték klub         Kisterem 
Szerda               19.00                              Telki Nőikar                  Nagyterem 
Csütörtök        10.00-11.00                 Pici Maci Muzsika       Kisterem 
Csütörtök        16.00-17.00                 Drámajáték                  Kisterem 
Péntek              10.00-11.00                 Dajkamesék                 Nagyterem 
Péntek              10.00-11.00                 Senior örömtánc        Kisterem 
Péntek              18.00                              Örömtánc                     Nagyterem 
                           (minden 3. péntek)                                             
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
A programajánlóinkat figyelemmel kísérhetik a Telki Portálon (www.telki.hu) és facebook oldalunkon (Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár). 

Református istentisztelet 
Telkiben 
 
Minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4 órakor 
református istentiszteletet tartanak a Kodolányi János Közösségi 
Házban. 

Az év hátralévő részében az alábbi időpontokban lesz 
istentisztelet Telkiben: 

november 7. 

november 21. 

december 5. 

december 19. 

december 25. - ünnepi istentisztelet úrvacsorával 
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A Telki Zöldmanó Óvodában 7 csoport-
ban 139 kisgyermekkel kezdtük el az új, 
2021/2022-es nevelési évet. 

A pandémia miatt közel egy évig tartó 
szigorú szabályok enyhültek, így szep-
tember 1-től a szülők is újra látogathatják 
intézményünket. Az óvodában a járvány-
ügyi veszélyhelyzet miatt továbbra is 
kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető 
egészségvédelmi szabályok betartására. 

Szeptemberben a hónap kiemelt nevelési 
feladata az új gyermekek befogadása 
volt, és bizony régi óvodásainknak is kel-
lett az ölelés, biztatás, lelkesítő pozitív 
megerősítés, hogy a hosszú szünet után 
visszazökkenjenek az óvodai élet min-
dennapjaiba. A gyermekek egyéni 
fejlettségi szintjét figyelembe vevő, szülői 
kooperációval történő, rugalmas befo-
gadásnak köszönhetően a hónap végére 
sikerült elérni, hogy óvodásaink örömmel 
vettek részt az óvodapedagógusok által 
kezdeményezett tevékenységekben. 

A kellemes, napsütéses őszi időjárás sok-
sok lehetőséget teremtett a településen 
belüli kirándulásokra, élményszerző 
sétákra. A hónap közepén a Maci és 
Szamóca csoportosok egy közös, minden 
érzékszervet megmozgató, komplex 
foglalkozáson vettek részt az Ófaluban 
lévő szőlősben. Több csoport is ellátoga-
tott a közeli erdőbe, ahol nemcsak 
mozgásigényüket elégíthették ki óvodá-
saink, hanem sok új ismeretet is szereztek 
az őszi erdő élőlényeiről. 

A Takarítási világnap alkalmából a témá-
val kapcsolatban rengeteg játékos 
tapasztalatszerzésben volt részük a gyer-
mekeknek. Minden csoportban kiemelték 
az óvodapedagógusok a szelektív hul-

ladékgyűjtés fontosságát és az egyéni 
fejlettségi szinteket figyelembe véve 
igyekeztek az ezzel kapcsolatos 
ismeretek minél sokrétűbb elmélyítésére. 

A Boldogságóra program keretében a 
Margaréta csoportosok a hálával, az egyik 
legfontosabb boldogságfokozó techniká-
val ismerkedtek meg. Oláh Tünde óvó 
néni programvezető áldozatos munkájá-
nak köszönhetően intézményünk a 
2021/2022-es nevelési évben is elnyerte a 
„Boldog Óvoda” címet. 

A hónap fő eseménye a magyar népmese 
napja volt. A szeptember 30-án megren-
dezésre kerülő, intézményi szintű prog-
ram felejthetetlen élményt nyújtott gyer-
mekeinknek. Hagyományainkhoz híven 
régi szőttesekkel, használati eszközökkel, 
berendezési tárgyakkal díszítettük fel a 
Harangvirág utcai épületben az aulát, a 
Tengelice utcai épületben a népmese 
sarkot. A nevelőtestület tagjai “Az arany-
szőrű” bárány című mesét adták elő, 
melynek végén természetesen nem hiá-
nyozhatott az össztánc és a “hamuban 
sült” pogácsa sem. Köszönjük Pappné 
Bognár Kati néninek és Tóthné Kompp 
Éva néninek, intézményünk szeretett 
nyugdíjas óvodapedagógusainak, hogy 
örömmel jöttek és vettek részt a pogá-
csagyúrásban és sütésben. 

A hónap végén megtörtént az óvoda ját-
szóudvaraiba az új játékeszközök telepí-
tése és műszaki átadása. A Harangvirág 
épület udvarának eszközparkja 2 rugós 
játékkal, 1 babaházzal, 1 mászógúlával, 1 
csúszdás mászótoronnyal, 1 fészekhintá-
val és 1 mérleghintával, a Tengelice utcai 
telephely udvara 1 mérleghintával és 1 
fészekhintával bővült. Köszönjük a fenn-

A Zöldmanó Óvoda hírei 
„Itt van az ősz, itt van újra…”
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Mesecsiga 
 
Köszönjük szépen az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány és a 
Szülői Munkaközösség ajándékát, a Mesecsiga óriás tár-
sasjátékot, amelyet az alsó tagozatosok nagy örömmel vettek 
birtokba a Magyar Népmese Napja alkalmából. 

tartó önkormányzatnak és az Óvoda-
Iskola Telkiben Alapítványnak, hogy anya-
gi támogatásukkal megújulhattak ját-
szóudvaraink. Óvodásaink nagy örömmel 
próbálták ki és vették birtokba az új 
játékeszközöket. 

Intézményünkben az alapellátás kere-
tében elkezdődtek a tanköteles korú 
gyermekek logopédiai és pszichológiai 
szűrővizsgálatai. Az eredményekről októ-
berben egyéni fogadóórák keretében 
kapnak majd tájékoztatást az érintett 
szülők. 

Megtörténtek az év eleji szülői értekez-
letek, amelyeken az óvodapedagógusok 
részletes felvilágosítást adtak a 2021 
/2022-es nevelés évre tervezett prog-
ramokról, az óvodai nevelő-fejlesztő 
munka kiemelt feladatairól, továbbá az 
érintett csoportokban a tanköteles korú 
gyermekek további egy évig történő 
óvodában maradásának lehetőségéről. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 
a tankötelezettség megkezdésének 
halasztására vonatkozóan a kérelmeket 
az Oktatási Hivatal felé 2022. január 18. 
napjáig, ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás 
igénybevételével vagy postai úton kell 
benyújtani. A tanköteles korú gyermekek 
még egy évig óvodában maradásával 
kapcsolatban további információkat az 
Oktatási Hivatal honlapján  kaphatnak 
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/tank
otelezettseg/tankotelezettseg_halasz-
tasa). 

A 2021/2022-es nevelési évben is sok-sok 
örömteli percet és élményekben gazdag 
közös programokat kívánunk minden 
kedves családnak! 

Petrovszkiné Krizsán Adrienn  
óvodavezető 

Fotó: Óvoda, Messzi Ke 

Iskolai hírek
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Ajándék pólók 
 
Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány is köszöntötte az elsősöket 
szeptember elején. A kicsik egy pólót kaptak ajándékba, ame-
lyen az alapítványi és az iskolai logó szerepel. 

A magyar népmese napja 
 
Történt egyszer a Pipacsvirág Iskolában, hogy a népmese 
napján (szeptember 30.) eleredt az eső. Búslakodás helyett 
összegyűlt a suli apraja-nagyja. Volt ott boszorkány, tündér, 
szegényember, királylány. Mind együtt nézték a Magyar 
népmeséket egy óriási kivetítőn. Akadtak legények, s leányok, 
akik maguk is meseírásra adták fejüket (2.c és 4.b). Minden 
osztályban meseolvasással, tréfás feladatok megoldásával, kuko-
ricamorzsolással telt a nap. Az aulában kinőtt egy égig érő 
paszuly (2.b) és kreatív alkotások is születtek (2.a, 2.c, 4.a, 5.c). 

Medve matek 
 
Iskolánkat hat diákunk képviselte a Medve matek rendezvényen 
2021. szeptember 25-én, szombaton. A Gellérthegyen, gyönyörű 
időben versenyeztek a gyerekek. 

Hamuban sült pogácsával és mesekeksszel kentük ki bendőin-
ket. Előkerültek a diavetítők, diafilmek. Délutánra még az 
időjárás is kedvünkre tett. Újra elfoglalhattuk az udvari 
Mesecsigát! Így volt, mesés nap volt. 

Takács Zsuzsi „néni” 
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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 novemberében a  
következőképpen alakul: 

  
november 1., hétfő 10.00-16.00 - Póczi Patika 
november 7., vasárnap 10.00-16.00 - Dió Patika 
november 14., vasárnap 10.00-16.00 - Park Center Patika 
november 21., vasárnap 10.00-16.00 - Póczi Patika 
november 28., 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:
november 6., 20., december 4., 18. 

 GÓLYAHÍR   

 

 

Ebben a hónapban született: 

Hunyár Csongor és Suhai-Hodász Villő 2. gyer-
meke: Kende Fülöp 

Gratulálunk! 
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Képriport a közösségi ház programjairól  
Flamenco est, Kaszás Géza Trianon estje, Lux Mythras tűzzsonglőrök, 
Lámpaláng koncert, Gyárfás István és a Czakó Virág produkció – az elmúlt 
hónap eseményei képekben 

Fotó: Messzi Ke 


