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Mindennapi életünk fontos 
része a közlekedés. Telkiben, 
ahogyan az agglomeráció 
szatellit-településeinek min-
degyikében, szinte nincs csa-
lád, melyet ne érintene az in-
gázás, akár azért, mert valaki 
Budapesten dolgozik, akár 
azért, mert iskolába, egyetem-
re jár, netán ügyet intéz. Az 
ingázás az életünk részévé 
vált. 

Budapest útszerkezete, az 
agglomeráció úthálózata, a 
rávezető utak, parkolók, a 

közösségi közlekedés infrastruktúrája, a kötöttpályás 
közlekedési lehetőségek messze elmaradtak a főváros 
fejlődésétől vagy inkább átalakulásától. Térségünkben nincs 
kötöttpályás közlekedési lehetőség, az M0-s körgyűrű sem záró-
dott be, és egészen mostanáig sem elkerülőút, sem autópálya-
felhajtó nem segítette közlekedésünket. Maradt az egyszer két-
sávos út Budakeszin keresztül, aminek az áteresztőképessége 
véges, és amit messze meghaladott a térség fejlődéséből 
következő forgalomnövekedés. 

Fontos pozitív hír tehát számunkra, hogy megkezdődött a pátyi 
autópálya-felhajtó építése, amihez kapcsolódik egy elkerülőút 
építése és a Telkitől Páty felé vezető útszakasz felújítása is. 
Előrelépés lesz ez mindenkinek, akinek Budapest autópálya felől 
elérhető részein van úti célja. 

Azok számára, akiknek célja Budapest más részein van, amit 
reálisan csak Budakeszin keresztül lehet elérni, örömhír lehet, 
hogy befejeződött a Budakeszitől a Széll Kálmán térig tartó 
buszsáv és kapcsolódó fejlesztések tervezésének első szakasza. 
A terveket a fejlesztéssel megbízott Vitézy Dávid úr, a Budapesti 
Fejlesztési Központ vezérigazgatója mutatta be Budakeszin. A 
cél az átmenő forgalom mérséklése gyorsított nyomvonalon 
haladó buszközlekedés révén. Ha a terv megvalósul, az 
egyértelműen javítani fogja a közlekedési helyzetet. Számunkra 
igen fontos lenne, hogy jelentős mértékben javuljon a 
Volánbuszok által biztosított közösségi közlekedés minősége, és 
nőjön a csúcsidőben, valamint este, éjszaka közlekedő járatok 
száma. Lényeges, hogy létesüljön Budakeszin P+R parkoló olyan 
pozícióban, hogy az számunkra valós alternatívát biztosítson a 
buszra átszállás révén, és megközelítése ne járjon indokolatlan 
kerülővel, valamint hogy a forgalmi jelzőlámpák beállításával ne 
büntessék azokat, akiknek nincs más választásuk, mint 
Budakeszin keresztül haladva közlekedni. Tekintve, hogy az 
elmúlt másfél évtizedben megnövekvő forgalmi terhelés 
egészéhez képest a Telkiből érkező forgalom csekély töredéke a 
teljes terhelésnek és figyelembe véve azt, hogy a legjobban 
maga a járásközponttá vált Budakeszi növekedett, és növekszik 
ma is, ez jogos elvárás. 

Természetesen a térség közlekedésének igazi javítása csak 
jelentős fejlesztések révén érhető el. Kötöttpályás közlekedés-
fejlesztések, elkerülőutak, és az M0 fejlesztése nélkül az ara-
szolás, a dugók még sokáig az életünk részei lesznek. A buszköz-

lekedés fejlesztése ettől függetlenül nagy előrelépés, főleg 
azért, mert gyors eredményt csak így lehet elérni, minden más 
megoldás megtervezése, engedélyezése és kivitelezése hosszú 
évekig tart. 

 

Itt van a kór, itt van újra 
 
Benne vagyunk a negyedik járványhullám felfutó szakaszában. 
Egész Európa nyögi a betegség őszi-téli felfutását és sajnos min-
ket sem kímél a kórság. Jelenleg a polgármesterek, önkor-
mányzatok nem kaptak felhatalmazást járványügyi döntések 
meghozatalára, de persze ez az idő is eljöhet újra. A központi 
járványügyi intézkedésekről továbbra is hírt adunk, és igyek-
szünk mindent megtenni a járvány terjedésének lassítása 
érdekében. Kérem, hogy tartsák be, sőt, akár önként teljesítsék 
túl a járványügyi előírásokat, és tegyünk meg mindent, hogy az 
idei tél ne úgy érjen véget, mint a tavalyi, ami drámai és tragikus 
volt. Kérem, hogy járjanak elöl az oltások, emlékeztető oltások 
felvételében, különösen azok, akik sok emberrel érintkeznek! 

Mindenkinek 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. október 19. 
 
 
 
Energiaközösség kialakításának kérdése 
 
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem 
hozott döntést az energiaközösségek kialakítását támogató 
több éves program megvalósítására vonatkozó pályázati fel-
hívás kapcsán. 
 
 
Bérleti díjak és szabályok módosítása 
 
A testület a sportmenedzser javaslatára kisebb módosításokról 
döntött az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények he-
lyiségeinek bérleti szabályai és díjai kapcsán. 

 
 

November 12. 
 

 
Döntés pályázat kapcsán 

A képviselő-testület egyes bizonytalansági tényezők miatt úgy 
döntött, hogy nem indul az Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. által közzétett pályázaton, amely az 
energiaközösségek kialakítására irányuló beruházások támo-
gatására vonatkozik. 

szb 

2021. november 8-án este 6 órai kezdettel tucatnyi érdeklődő 
részvételével, a járványügyi szabályok betartása mellett zajlott 
az idei közmeghallgatás a Kodolányi János Közösségi Ház 
nagytermében. 

A lakosság és a képviselő-testület között zajló konstruktív 
párbeszéd során fontos téma volt a fiatalok helyi program-
kínálatának megteremtése. Az önkormányzat és a közösségi ház 
vezetése egyaránt támogatásáról biztosított minden olyan 
kezdeményezést, ami kulturált keretek között kínál értelmes 
időtöltési lehetőséget a telki (és budajenői) ifjúság számára. 
Elhangzott továbbá, hogy megvizsgálják, a közösségi ház mel-
lett tudnak-e más önkormányzati tulajdonú épületben is teret 
adni a fiatalok szervezett kikapcsolódásához. 

Mindemellett ugyanakkor felhívták arra is a figyelmet, hogy a 
Muskátli parkban rendszeresen összeverődő, javarészt nem 
helyiekből álló (!), közbiztonsági problémákat felvető, garázda 
csoporthoz hasonlóakat ki kell szorítani a településről. 

A Tücsök és Darázs utca újonnan épült négylakásos tár-
sasházainak egyik lakója a közvilágítás, valamint a szélessávú 
vezetékes internet kiépülése kapcsán érdeklődött, és kapott 
választ a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjának 
vezetőjétől, valamint Deltai Károly polgármestertől (előbbi terén 
főépítészi, és felmerülő pályázat esetén tervezési, koordinálási 
segítséggel, utóbbi tekintetében kedvező hírekkel szolgáltak). 

Lakossági kérdésre válaszként a polgármester ismertette a 
Budakeszi útra tervezett buszsáv kapcsán jelenleg birtokában 
lévő információkat. Eszerint a tervezés már javában zajlik, és 
nemrégiben tervismertetőt tartottak a járásközpontban, azon-
ban vannak olyan részletek, amelyeket tisztázni kell, és olyanok 
is, amik miatt Telkinek határozottan ki kell állnia az itt élők 
érdekében (pl. P+R parkolók építése Budakeszin, „zsilipes” 
megoldás teljes elvetése). 

A polgármester elmondta, a pátyi M1-es autópálya-lehajtó 
kivitelezése elkezdődött, és a kormányhatározat alapján ezzel a 
beruházással együtt fogják majd a Telkiből Páty felé vezető 
„gumiút” felújítását is elvégezni. 

Szó esett még a telki energiaközösség tervéről, valamint a Széll 
Kálmán téri Volánbusz végállomásról is (előbbi ügye jól halad, 
utóbbi kapcsán napirenden szerepel, hogy egy méltóbb 
körülményeket biztosító helyszínt találjanak számára, de 
egyelőre sajnos nem történt előrelépés e téren). 

Végül egy kérdésre válaszul a polgármester kifejtette, a 
településfásítás, a belterületi úthálózat minőségének érdemi 
javítása és a szolgálati bérlakásprogram jelentik a fő prioritá-
sokat az aktuális önkormányzati ciklusban Telki számára. 

szb 

Közmeghallgatás 2021 
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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 gyűjtőponti helyszínek a következők: 
 
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.) 

Újra kézbe vehető a Telki Napló! 

Adatbejelentések, adóbevallások benyújtása, 
felülvizsgálata, pótlása 2022. január 15-ig 
 
Az önkormányzat közigazgatási területén található építmények 
és telek-ingatlanok után az adózókat adófizetési kötelezettség 
terheli. A 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel az épít-
mények, míg a 3/2012. (II.25.) önkormányzati rendelettel a 
beépítetlen ingatlanok utáni adózási szabályokat határozta meg 
a képviselő-testület. 

Az önkormányzati adóhatóság az ingatlantulajdonos adatbeje-
lentése (önadózás) alapján az ingatlan-nyilvántartásban szerep-
lő építménye és telke után veti ki a helyi adókat. Ingatlan vásár-
lása, eladása, új ingatlan felépítése, meglévő ingatlanok bővítése 
esetén az önkormányzati rendeletben biztosított ked-
vezményekre való jogosultság feltételeiben történő változás 
esetén a változást az adóévet követő év január 15-ig – 2021-ben 
történt változás esetén 2022. január 15-ig – az ingatlan-nyilván-
tartás szerinti tulajdonosnak, vagyoni értékű joggal terhelt 
ingatlan esetén a vagyoni értékű jog jogosultjának adatbejelen-
tést kell tennie az önkormányzati adóhatóság felé az 
adókötelezettség keletkezéséről vagy annak megszűnéséről. Az 
adatváltozásról szóló adatbejelentést az adóalanyoknak/tulaj-
donosnak/haszonélvezőnek az adóév első napján fennálló 
állapotnak megfelelően kell megtennie. 

Felhívjuk az érintett adózók figyelmét, hogy önmagában az 
ingatlan-nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás 

átvezetése – például ingatlan eladásáról vagy vásárlásáról 
történő szerződés földhivatali benyújtása, új ingatlan esetén az 
építéshatóság által kiállított épület létesítéséről szóló tudomá-
sulvételről szóló igazolás kiállítása – nem elegendő és nem 
helyettesíti az önkormányzathoz történő adatbejelentés 
megtételét. 

Mivel a helyi adók, jelesül az építmény- és a telekadó ún. 
„kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az 
adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve 
szünteti meg az adókötelezettségét. 

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az Elektronikus 
Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 
belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni épít-
ményadóról” a szóló ASP-ADÓ-31, illetve az ,,Adatbejelentés a 
telekadóról” szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt töltik ki, és 
azt elektronikusan, vagy papír formátumban küldik be a hivatal 
részére, de természetesen az önkormányzat honlapján, a 
www.telki.hu/Nyomtatványok felületen található „Adatbejelen-
tés” nyomtatvány le- és kitöltésével is meg tudják ezt tenni. 

Az adózónak nem kell újabb adatbejelentést benyújtania mind-
addig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában 
nem következik be adókötelezettséget érintő változás. 

Fontos tényező azonban, hogy az adókedvezmények 
feltételeinek változását is minden esetben be kell jelentenie az 
adózónak. A hatályos építményadó rendelet értelmében 
adókedvezmény illet meg minden természetes személy 

Helyi adófizetési kötelezettség keletkezése 
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adóalanyt minden, a lakásban életvitelszerűen lakóhellyel ren-
delkező közeli hozzátartozó után. 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a kedvezmény csak az 
életvitelszerű lakhatáshoz kapcsolódik, így amennyiben az adott 
ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik valaki, de nem 
lakik életvitelszerűen az adott ingatlanban, a kedvezmény nem 
illeti meg. Adatbejelentési kötelezettség terheli az adózót abban 
az esetben is, ha az életvitelszerű lakhatás megszűnt (elköltözés, 
elhalálozás). 

Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót a 
közhiteles nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásból 
tudomására jutó adatok alapulvételével is megállapíthatja, ha az 
adózáshoz szükséges minden adat és tény rendelkezésére áll. Ez  
már egy ellenőrzési eljárás keretében történhet, aminek 
következményeként az önkormányzat adóbírság kiszabása mel-
lett állapítja meg a fizetendő adó összegét. 

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési, változás-beje-
lentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a 
bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség valótlan adattar-
talommal történő teljesítése esetén – a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt 
napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség 
jogszerű teljesítésére. 

Abban az esetben, ha az adózó a felhívásnak nem tesz 
határidőben eleget, az adókötelezettség határidőn belüli nem, 

illetve nem jogszerű teljesítése esetén az önkormányzati 
adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Air) 
220.§-a alapján természetes személy esetén maximum 200.000 
Ft, nem természetes személy esetén maximum 500.000 Ft 
összegű mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkö-
vetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos 
határidő kitűzésével ismételten felszólítja az adókötelezettség 
jogszerű teljesítésére. Az ismételt felhívásban feltüntetett 
határidő eredménytelen elteltét követően a bírság összege 
ismételhető. 

Kérünk ezért minden adózót, hogy az adatbejelentést minden 
esetben határidőre tegye meg, ellenkező esetben a hivatal 
szankciók alkalmazása mellett tud csak eljárni. 

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 

A képviselő-testület októberi ülésén módosította a szociális 
ellátásokról szóló helyi rendeletét. A változtatás értelmében az 
önkormányzat természetbeni támogatás formájában a krónikus 
betegségben szenvedő 70 év feletti idős személyek részére biz-
tosítja a tüdőgyulladás elleni védőoltás felvételét. 

Azok részére van lehetőség kérelmezni a védőoltást, akik 
számára annak indokolt felvételét a háziorvosa írásban javasolja. 
A kérelmező a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhető forma-
nyomtatvány kitöltésével és a háziorvosától kapott – a krónikus 
betegség meglétét és az oltás beadásának indokoltságát iga-

zoló nyilatkozattal – igényelheti a 
védőoltást. 

Az oltással kapcsolatos további 
információért forduljanak a házior-
voshoz! 

A kérelem benyújtásával kapcso-
latos részletekről a Polgármesteri 
Hivatal illetékes kollégái tudnak felvilágosítást adni. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Tüdőszűrés 

Tüdőgyulladás elleni védőoltás 
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Ünnepi munkarend a hivatalban 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy az ünnepi munkarendvál-
tozás miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a 
következők szerint alakul: 

2021. december 10. (péntek) munkanap – ügyfélfogadás 
8:00-12:00 és 13:00-16:00, 

2021. december 11. (szombat) – a hivatal zárva tart, 

2021.december 20. - 2021. december 31. – igazgatási szünet. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben 
tart nyitva, hétköznapokon 8-tól 12 óráig. Az igazgatási szünet 
ideje alatt az azonnali ügyintézés kizárólag halotti anyakönyvi 
ügyekre korlátozottan lehetséges. 

Kérjük, hogy kérelmeiket, beadványaikat postai úton juttassák el 
a hivatal részére, vagy a hivatal épületén elhelyezett 
postaládában helyezzék el! 

Az ügyfélfogadás szabályai minden esetben az aktuális 
járványügyi helyzethez igazodnak, amelyekről a hivatal folya-
matosan tájékoztatja a lakosságot. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

 

Helyi megemlékezés 56-ról 
 

2021. október 22-én megemlékezést tartott településünkön 
Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának előestéjén. 

Deltai Károly polgármester ünnepi beszédet mondott, Lévai 
Tímea és Poppre Ádám pedig zenés előadással tisztelgett az 56-
os hősök emléke előtt a közösségi ház nagytermében. A jelen-
lévők ezt követően fáklyákat gyújtottak, és átsétáltak az 56-os 
emlékműhöz, amelynek megkoszorúzása zárta az eseményt. 

Fotó: Jakab Mária Ilona 

Menetrendi változások 
 

2021. november 1-jétől (hétfőtől) az alábbi menetrendi változá-
sok léptek életbe a Volánbusz Zrt. járatainál. 
 
778 Budapest – Biatorbágy – Páty – Budajenő – Zsámbék  
 
A Budapest, Kelenföld vasútállomástól munkanapokon 5:55-kor 
Perbálra közlekedő járat 5 perccel korábban, 5:50-kor indul, 
továbbá a járat menetideje Perbál, Autóbusz fordulóig 3 perccel 
meghosszabbodik. 

A Zsámbék, Autóbusz fordulótól munkanapokon 4:15-kor 
Budapestre közlekedő járat 5 perccel később, 4:20-kor indul, 
továbbá a járat menetideje Budajenő, Posta megállóhelyig 5 
perccel csökken, így ettől a megállótól a járat menetrendje vál-
tozatlan. 

A Perbál, Autóbusz-fordulótól munkanapokon 6:27-kor 
Budapestre közlekedő járat 5 perccel korábban, 6:22-kor indul, 
továbbá a járat menetideje Páty, Torbágyi út 10. megállóhelyig 5 
perccel növekszik. Ettől a megállóhelytől a járat menetrendje 
változatlan. A Perbál, Autóbusz-fordulótól munkanapokon 6:57-
kor Budapestre közlekedő járat 5 perccel korábban, 6:52-kor 
indul, továbbá a járat menetideje Páty, Torbágyi út 10. megál-
lóhelyig 5 perccel növekszik. Ettől a megállóhelytől a járat me-
netrendje változatlan. A Budajenő, Petőfi Sándor utca megál-
lóhelyről munkanapokon 7:35-kor Budapestre közlekedő járat 5 
perccel korábban, 7:30-kor indul, továbbá a járat menetideje 
Páty, Torbágyi út 10. megállóhelyig 5 perccel növekszik. Ettől a 
megállóhelytől a járat menetrendje változatlan. 
 
789 Budapest – Páty – Perbál - Zsámbék 
 
A Páty, Autóbusz fordulótól munkanapokon 7:15-kor 
Budajenőre közlekedő járat 5 perccel korábban, 7:10-kor indul. 
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A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése 
érdekében 2021. november 20-tól visszatér az év első 
felében már megszokott maszkviselés a zárt helyiségekben. 

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett 
ekkortól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásár-
lóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a szín-
házakban, a mozikban, a múzeumokban és sportren-
dezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az 
edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a 
vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a 
maszkhasználat. A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban 
az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az 
egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a 
maszkviselés szabályait. 

A Magyar Közlönyben november 18-án megjelent a 
Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhely-
zet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról, amely tartalmazza a részletszabályokat: 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési 
intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a 
felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt 
álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a 
maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki 
számára sem tiltható meg. 

Egyéb munkahelyeken a munkáltató határozza meg a 
munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a 
maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki 
számára sem tiltható meg. 

A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a val-
lási közösség dönt. 

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy 
pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrum-
zavarral élő személy kivételével mindenki köteles 

•      az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő 
munkavégzés során, 

•      az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi 
helyiségek területének kivételével a bevásárlóközpont 
területén, 

•      a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágá-

nak fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, 
függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, 
tánc-, zeneművészet –, 

•      az irodák és az üzemi helyiségek kivételével a mozi 
területén, 

•      a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott 
muzeális intézménylátogatók számára nyitva álló területén, 
nyilvános könyvtári ellátást biztosító, intézménylátogatók 
számára nyitva álló területén, kép- és hangarchívum láto-
gatók számára nyitva álló területén, közművelődési 
intézménylátogatók számára nyitva álló területén, közösségi 
színtér látogatók számára nyitva álló területén, integrált kul-
turális intézménylátogatók számára nyitva álló területén, 

•      a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló törvényben meghatározott közlevéltár 
külső személyek számára látogatható területén, nyilvános 
magánlevéltár külső személyek számára látogatható 
területén, 

•      ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek 
részére nyitva álló területén, az egyetemes postai szolgáltató 
által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az 
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá 
minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás 
zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is 
beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy 
időben, 

•      a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és 
ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett 
sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén, 

•      a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tar-
tott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, 
illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés 
során, 

•      az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, 
illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során, 

•      a szálláshelyen történő munkavégzés során, 

•      a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő 
munkavégzés során  

maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat 
folyamatosan elfedje. 

Zárt térben újra kötelező a 
maszkhasználat

Kötelező a maszkviselés a  
tömegközlekedési eszközökön 

A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése 
érdekében hozott legfrissebb védelmi intézkedések részeként 
2021. november 1-jétől szájat és orrot eltakaró maszkot kell 
viselni a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon és 
megállóhelyeken. 

A maszkviselés alól felmentést kapnak a 6 év alatti gyermekek, 
az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az 
autizmus spektrumzavarral élő személyek.
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Az elmúlt időszak egyre romló járványügyi helyzete és az ezzel 
kapcsolatos kormányzati intézkedések, jogszabályváltozások 
miatt a következő intézkedéseket vezetjük be 2021. november 
8-tól, illetve az alábbiakra hívjuk fel minden Telkiben élő vagy itt 
dolgozó szíves figyelmét. 

1.    Maszkviselés kötelező a közösségi ház fedett 
intézményeiben a látogatókkal érintkezők számára. 

2.    A közösségi ház látogatói számára egészségügyi maszk 
viselése kötelező. Ez különösen érvényes hosszabb, ültetett 
rendezvény (filmvetítés, színház, stb.) esetén. 

3.    Maszkviselés kötelező az önkormányzat épületében az 
ügyfelekkel kapcsolatot tartók számára. 

4.    Képviselő-testületi ülésen, és más zárthelyi, hivatalos 
közösségi fórumokon maszkot viselni kötelező. 

5.    Óvodai zárttéri rendezvényen a látogatók számára 
maszkviselés kötelező. 

6.    A fedett sportlétesítményekbe kísérő, látogató csak maszkot 
viselve léphet be. 

7.    Külsős sportesemény szervezői kötelesek betartani az 
aktuális járványügyi előírásokat. 

8.    Az orvosi rendelő várójában az aktuális egészségügyi szabá-
lyok betartása kötelező. 

9.    Az általános iskolában az iskola számára előírt járványvédel-
mi intézkedések betartása kötelező. 

10. Felhívjuk a Telkiben üzemelő kereskedelmi, vendéglátó 
egységek vezetőinek figyelmét a maszkviselés fontosságára 
és az aktuális járványügyi előírások betartására. 

11. Az idősotthon kiemelten veszélyeztetett, ezért javasoljuk az 
aktuális előírások maradéktalan betartásán túl is töreked-
jenek a fertőzés megelőzésére. Az egészségügyi 
intézményekben látogatási tilalom van, a szociális 
intézmények azonban saját hatáskörben rendelhetik ezt el. 

12. Bölcsőde, magánóvoda esetében az aktuális előírások 
betartásán túl javasolt a maszkviselés előírása a felnőttek, 
szülők, külsős látogatók számára. 

13. Gyógyszertárban a gyógyszertárakra vonatkozó előírások 
betartása kötelező, a vásárlók számára a maszkviselés 
fontosságára hívjuk fel a figyelmet. 

14. Tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszkviselés. Ha 
lehetséges, kerüljük a zsúfoltságot. 

Mérlegeljük az önkormányzat és intézményei tekintetében a 
kötelező védőoltás bevezetését. E tárgyban egyeztetések 
zajlanak és szakmai állásfoglalásokat kérünk be. Megvizsgáljuk a 
zárt térben rendezett rendezvény, események esetén a részvétel 
oltottsági igazolványhoz vagy negatív PCR teszthez kötését. E 
tárgyban hamarosan tájékoztatjuk a lakosságot és az érintette-
ket. 

Az esetleges elrendeléstől függetlenül határozottan kérjük az 
önkormányzatnál és intézményeiben dolgozókat, pedagógu-
sokat, ellátásban dolgozókat, hogy mielőbb vegyék fel a 
védőoltást saját maguk és környezetük védelme érdekében. 

Javaslom mindenki számára az oltások és emlékeztető oltások 
minél szélesebb körű felvételét, és ismételten felhívom minden-
ki figyelmét a higiéniai rutinok (távolságtartás, maszkviselés, 
kézfertőtlenítés) fontosságára, valamint arra, hogy tünetek 
esetén maradjanak otthon, kérjenek segítséget telefonon 
háziorvosuktól, teszteltessék magukat! 

Közös erőfeszítésekkel az előző időszakhoz hasonlóan sikerrel 
tudunk védekezni a járvány negatív hatásai ellen, és jelentősebb 
szigorítások, egészségügyi károsodások, halálesetek nélkül 
tudjuk átvészelni az előttünk álló fertőzési hullámot. 

Ebben kérem mindenki szíves együttműködését! 

Deltai Károly 
polgármester 

Járványügyi szabályok és helyi 
elrendelések 

Kötelező maszkhasználat az óvodában 
 

2021. november 3-ától – a járványügyi veszélyhelyzet időtarta-
ma alatt – a Telki Zöldmanó Óvoda épületein belül kötelező az 
orrot és szájat eltakaró maszk viselése minden, az intézmény 
területére belépő felnőttnek és iskolásnak! 

Petrovszkiné Krizsán Adrienn 
óvodavezető 
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Átadták a katolikus közösségi házat
Telkiben 2019. szeptember 22-én az alábbi gondolatokkal 
helyeztük el a telki katolikus közösségi ház alapkövét: 

„Az evangéliumban Jézus arra biztat minket, hogy okosan 
használjuk fel a ránk bízott javakat! Ezért éveken keresztül 
adományokat, támogatást gyűjtöttünk, és most arra vál-
lalkozunk, hogy házat építünk a telki katolikus közösségnek. 
Szeretnénk, hogy ez a ház szolgálja a közösség erősödését és 
gyarapodását, az Evangélium hirdetését és végső soron Isten 
Országának megvalósulását. Reméljük, hogy méltóvá válunk 
templomépítő elődeinkhez, munkánkkal és a meghozott 
áldozatokkal pedig kivívjuk a jövendő nemzedékek büszke-
ségét és háláját. 

A mai szentmise végén az Úristen áldását kérjük a telki közös-
ségre és arra az erőfeszítésre, amellyel az új közösségi házat 
kívánjuk felépíteni.” 

(Harkai Gábor plébános, Földváry Gábor lelkipásztori 
munkatárs; Váraljai Kristóf, Eperjesi Attila, Baltási Klára, Lóki Éva, 
Gerhát Józsefné Ani, Proszenyák Róbert, Pojják László egy-
házközségi tanácstagok) 

Akkor, 2019 szeptemberében kevesen gondolták volna, hogy 
mindössze két év elteltével, páratlanul széles összefogással, a 
telki katolikus közösség, a hívek, a Székesfehérvári Püspökség, a 
kormány és Telki Önkormányzatának összefogásával egy ilyen 
gyönyörű közösségi otthon születik Telkiben. 2021. november 6-
án Spányi Antal székesfehérvári püspök áldotta meg az új 
otthonát a telki közösségnek, egyben köszönetet mondott a 
megvalósulásban közreműködőknek, és sok örömöt kívánt a 
ház használatához, „belakásához”. Az ünneplő közösséget látva 
idekívánkozik egy gondolat Szent Ágoston templomszentelési 
beszédéből: „E közösség mai ünnepének tárgya az imádság 
házának felszentelése. Ez tehát a mi imádságaink háza: Isten 
háza pedig mi magunk vagyunk. Ha Isten háza mi vagyunk, e 
világban épülünk, hogy a világ végén felszenteltessünk. Az 
épület, sőt az építkezés maga is munkát kíván, a fölszentelés már 
ujjongást. Ami itt történt, amikor a falak emelkedtek, az történik 
most is, amikor a Krisztusban hívők összegyűlnek. Mindazonáltal 
csak úgy alkotják az Úr házát, ha szeretetben illeszkednek 
össze.” 

Fotó: Jakab Mária Ilona
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Mintha egy szövevényes, ármánykodásokkal és különös érdekel-
lentétekkel teli kalandregénybe csöppentünk volna. Beatrix ki-
rályné élete, az uralkodói elit és környezetének korabeli mozgal-
mas mindennapjai még a mai ingergazdag világban is külön-
legesen izgalmasnak hatnak. A közösségi ház nagytermében 
összegyűlők így érdeklődve hallgatták Bánó Attila író történelmi 
előadássorozatának első részét a 15-16. század fordulójának 
hatalmi harcairól, 2021. október 28-án. 

Mátyás király feleségének az 1476-os esküvőt követően 
fenekestől felfordult az élete. Még férje életében azzal kellett 
megküzdenie, hogy nem tud utódot szülni a nagy királynak, és 
ez – ahogyan várható volt – Mátyás 1490-ben bekövetkezett 
halála után komoly trónharcokhoz vezetett. A küzdelmekből 
Beatrix is kivette a részét, hiszen az volt a terve, hogy tovább 
folytatja uralkodását. Ám ott volt még „mostohafia”, Corvin János, 
aki szintén igényt formált a koronára, és persze Jagelló Ulászló is, 
akinek végül egy bonyolult „sakkjátszmát” követően sikerült az 
ország élére kerülnie. 

És még csak itt kezdődtek igazán az izgalmak! II. Ulászló elvette 
Beatrixot, akinek ezt korábban trónra kerülése érdekében 
megígérte, csakhogy még jóval azelőtt máshová is elköte-
leződött, és a pápa jóváhagyására volt szükség, hogy azt a 
jegyességet felbontsák. A király közben ráadásul egy milánói 
hercegnővel tervezett egybekelni – főként anyagi okokból –, és 
végül a Beatrixnak tett ígéretét úgy váltotta valóra, hogy rávette, 
titokban esküdjenek meg, mert azt remélte, így nem esik el a 
másik házasság lehetőségétől (a királynénak persze nem ezt 
hozta fel indokként…). 

A szálak tovább bonyolódtak, hiszen az a hercegnő, bizonyos 
Bianca Maria Sforza Corvin János jegyese volt, ám végül nem 
János, sőt még csak nem is Ulászló, hanem I. Miksa német-római 
császár hitvese lett. Talán mondani sem kell, hogy ekkortájt min-
den egyes potenciális és megvalósult “elit” házasság mögött 
hatalmi szándék állt… 

Ulászló végül 1500-ban elérte a pápánál, hogy semmissé tegye 
Beatrixszal kötött házasságát, aki ezután elhagyta az országot és 

1508-ban történt haláláig Nápolyban élt. Az uralkodó két évvel 
később nagy pompa közepette – a menyegzőt talán még na-
gyobb elegancia és fényűzés övezte, mint Mátyásét és Beatrixét 
– elvett egy francia hercegnőt. 

A háttérből irányító szerepkörben végig ott volt még ekkoriban 
Bakócz Tamás is, akiből jobbágyi származása ellenére majdnem 
pápa lett (azért így is elég magas pozíciókig jutott). Ő olyan 
leleményesen, rafináltan keverte a kártyákat, hogy a legtöbb 
hatalmi harc a terveinek megfelelő végkimenetellel zárult. 

A bonyolult diplomáciai (házasodási) játszmák közepette, igazán 
erőskezű vezető híján hazánk tekintélye fokozatosan megté-
pázódott, és hadereje sem volt már azon a szinten, mint Mátyás 
idejében. Az egykor rettegett Fekete Sereget – amely egy idő 
után zsold híján fosztogatni kezdett – Ulászló feloszlatta. Az 
ország kapuin ugyanakkor már egy ideje dörömbölt az Oszmán 
Birodalom… 

Szilágyi Balázs 
Fotó: Jakab Mária Ilona 

Hatalmi harcok, különös jegyességek és 
házasságok 
Meghökkentő epizódok a magyar történelemből Bánó Attila író előadásában – 1. rész, 
Aragóniai Beatrix királynő élete, a 15. és a 16. század fordulójának trónért folytatott küzdelmei



12 Közösség

2021 november

Támogatni kell a fiatalok kulturált helyi kikapcsolódását, 
azonban távol kell tartanunk a garázda csoportokat 
településünktől. Aki aktívan tenne biztonságunkért, csat-
lakozzon a polgárőrök csapatához! 
 

Lehetőséget kell adni a fiataloknak 
 
Mindannyian szeretnénk, ha gyermekeinket biztonságban 
tudhatnánk. A 2021. november 8-i közmeghallgatáson is 
elhangzott, hogy a telki fiatalok helyi programlehetőségeinek 
megteremtése érdekében az önkormányzat és a közösségi ház 
is támogat minden olyan ötletet, kezdeményezést, ami szélesíti 
az ifjúság számára Telkiben elérhető kínálatot. A cél, hogy 
településünkön maradva, biztonságosabb környezetben, kul-
turált körülmények között kapcsolódhassanak ki. 
 

Meg kell szüntetni a garázdaságot, 
rongálásokat 
 
Nem tartozik azonban a támogatandó tevékenységek körébe 
az, amit nap, mint nap látni lehet a Muskátli parkban. Aki 
esténként arra jár, gyakran találkozhat egy 45-50 fős, lazán 
szervezett, tizen- és huszonévesekből álló csoporttal. A kisko-
rúakból és felnőttekből álló „banda” tagjai rendszeresen italoz-
nak, szemetelnek, és sűrűn előfordul, hogy üvegeket törnek 
össze, rongálnak, károkat okoznak a park berendezéseiben. A 
csapatból csupán néhányan laknak Telkiben, a többség nem itt, 
és még csak nem is Budajenőn él, hanem messzebbről érkezik 

településünkre – van köztük érdi, sőt, még esztergomi lakos is… 
A közösséget zavaró, garázda viselkedésük semmiképpen sincs 
a tolerálható szinten belül, ezért a cél annak elérése, hogy 
kiszoruljon Telkiből az ilyesféle „bandázós-rongálós” 

tevékenység. 

A Telki Polgárőrség és a Telki 
Körzeti Megbízott egyaránt 
tudnak a problémáról, és 
járőrözéssel igyekeznek a cso-
port tagjait kulturáltabb 
viselkedésre bírni. Annak 
érdekében, hogy a károkozás 
és szemetelés megszűnjön, a 

Telki Polgármesteri Hivatal kamerarendszert tervez telepíteni a 
parkba, és ideális lenne, ha a polgárőri jelenlét is gyakoribbá 
tudna válni a helyszínen esténként és éjszaka. Ehhez azonban az 
emberi erőforráshiánnyal küzdő egyesületnek további tagokra 
lenne szüksége. 
 

Erősítsük meg együtt a polgárőrséget! 
 
Mi magunk, telki lakosok vagyunk azok, akik a legtöbbet 
tehetünk környezetünkért. Aki szeretné biztonságban tudni 
családját, ingatlanát, és a falu közbiztonságának erősítésében is 
szerepet vállalna, jelentkezzen polgárőrnek a +36-70-593-6701-
es telefonszámon vagy a polgarorseg.telki@gmail.com emailcí-
men! 

szb 

„Bandázás” a Muskátli parkban 

Vasárnapi szentmisék 
Telkiben vasárnap 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Roráték, hajnali misék advent-
ben Telkiben 
kedden reggel 6:30-kor igeliturgia 
– november 30-án, december 7-én, 
14-én és 21-én  
csütörtökön reggel 6 órakor – az 
első december 2-án, az utolsó 
december 23-án 
Budajenőn 
szerdánként reggel 6:30-kor – az 
első december 1-jén, az utolsó 
december 22-én 
 
Karácsony Szenteste, december 
24-én „Éjféli mise” 
Telkiben 22 órakor 
Budajenőn 24 órakor 
 
Karácsony ünnepe, december 
25-én, szombaton 
Telkiben 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Szent Család ünnepe, a családok 
megáldása, december 26-án, 
vasárnap 

Telkiben 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Hálaadás, december 31-én, pén-
teken 
Budajenőn 17 órakor 
Telkiben 19-kor igeliturgia 
 
Óév búcsúztató – Újév köszöntő 
december 31-én,pénteken 
Budajenőn, az Öreg-templomban, 
23:30-kor 
 
Újév, Szűz Mária Isten anyja 
ünnepe, január 1-jén, szombaton 
Telkiben 18:30-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Karácsony utáni II. vasárnap, 
január 2-án 
Telkiben 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Sok szeretettel várjuk Önöket és 
családjuk tagjait a szentmisékre! 
Minden kedves testvéremnek 
kívánok szép adventi készületet, 
nagyon boldog karácsonyt és 
Istentől megáldott sikeres újesz-
tendőt! 
 

Szeretettel: Gábor atya 

Piacnapok Telkiben  
Minden második 
héten, szombaton 
délelőtt, a Pajta-
Faluháznál 

Idén decemberben 
az alábbi napokon 
lesz piac Telkiben: 

december 4., 18. 

Református istentisztelet 
Telkiben 
 
Minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4 
órakor református isten-
tiszteletet tartanak a Kodo-
lányi János Közösségi Ház-
ban. 

Idén az év utolsó hónap-
jában az alábbi napokon 
lesz istentisztelet Telkiben: 

december 5. 
december 19. 
december 25. - ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával 

Egyházközségi programok 2021 
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2021. november 6-án délután V4 Teqballgálát rendeztek 
Telkiben, a Kamilla utcai sportcsarnokban. 

A rangos versenyen a Visegrádi csoport tagjai, vagyis a V4-es 
országok – Magyarország, Csehország, Lengyelország és 

Szlovákia – férfi párosai léptek pályára. Magyarországot a páros 
világranglista 17. és 18. helyén álló Katz Balázst és Velkey Balázst 
képviselte a megmérettetésen, akik remek játékkal el is hódítot-
ták a kupát. 

A településünkön élő Tóth Éva életében először futotta körbe a 
tavat az Ultrabalaton október elején megrendezett futó-
versenyén. Ilyen hosszú távot még sosem futott le egyben, ezért 
még fantasztikusabb az eredmény, amit elért. Abszolút 16., a 
nőknél pedig 3. helyezettként ért a célba. 202 indulóból csak 
115-en teljesítették a 216 km-es távot. Éva célja az volt, hogy 25 
óra körül lefussa, ehhez képest a 23 óra 15 perces eredmény 
felülmúlta elképzeléseit. Szívből gratulálunk neki! 
 

Ultrafutóink októberben sorra hozták az 
eredményeket 
 
A telki Nagy Szilvia és Nagy Béla házaspárként a Balaton-felvidék 
festői környezetében megrendezett Ultrabalaton Trail terepfutó 
versenyén a párosok között elsőként értek célba. A második 
helyezettek majdnem 2 órával voltak lemaradva mögöttük. A 
táv 115 km-es szakaszait felosztva egymás között 10 óra 34 perc 
alatt teljesítették. 

A Budai-hegyekben virtuális futóversenyen vehetnek részt a 
nevezők. Több távot teljesíthetnek a terepfutók, eredményeik 
felkerülnek a www.mokuskor.hu honlapra. Érdemes rákeresni az 

50 km-es kör eredményeire, hiszen jelenleg a Vérmókus kört a 
helyi illetőségű Kalmár-Nagy László vezeti 4 óra 53 perces ered-
ményével. 

Ugyan helyezést nem ért el, de két telki csapat is képviselte a 
településünket az elmúlt időszakban az Ultrabalatonon és az 
Ultrabalaton Trail futóversenyeken. A Telki Trail Team csapat tagjai 
– Oroszné Mészáros Anita, Mikoss Anna, Sárközi Eszter, Varga-
Asztalos Eszter, Juhász Márta, Józsa Nándor, Katona Gyöngyi, Lájer 
Enikő, Szalay Ágnes, Szilágyi Szabolcs, Frész-Tóthné Egri Eszter – a 
215 km-es távot 11-en futották végig 23 óra 38 perc alatt. 

Az Ultrabalaton Trailen öten, a 115 km-es távot 12 óra 46 perc 
alatt teljesítve, középmezőnyben végeztek a tagok, Rédey Iván, 
Szalay Ágnes, Benke Gabriella, Lájer Enikő, Frész-Tóthné Egri 
Eszter. 

Remekeltek a telki futók 

Teqballgála Telkiben 
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Komposztnap 
 
Ezen a napon 10 órától a közösségi házban minden a kom-
posztálás körül forog. Beszélünk a működéséről, különböző 
módszereiről, gyakorlati fogásokat, trükköket osztunk meg 
egymással. 

Lesz előadás, lesz tapasztalatcsere gyakorló telki komposztálók 
részvételével, különböző játékok gyerekeknek és felnőtteknek. 
Meg lehet nézni, meg lehet fogni, meg lehet szagolni, meg lehet 
kérdezni. 

Mindenkit várunk, aki nem hallott róla, aki még tanácstalan, 
akinek néha gondjai akadnak, és aki már akár taníthatná is! 

2021. december 4-én, szombaton, 10-től 14 óráig a Kodolányi 
János Közösségi Házban Komposztnap! 

KoKuKK Egyesület 
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Méltó megemlékezés az 56-os 
eseményekről 
 
Az ünnep alkalmából a felső tagozat tanulói október 22-én 
reggel 8 órakor összegyűltek az aulában egy rövid megem-
lékezésre, majd a nap folyamán az 1956-os eseményekhez kap-
csolódó filmet tekintettek meg. 

Az 5. és 6. évfolyam az East együttes '56 című számához készült 
képi anyagot, válogatást, és egy rövidfilmet tekintett meg a 
fiatal Szabó Szonja rendezésében, Partizánok címmel. Ez utóbbi 
történet már 1959-ben játszódik és 10-14 éveseknek készült.  

A 7. és 8. évfolyam a Szabadság, szerelem című filmet nézte meg. 

Az alsó tagozaton idén osztályonként zajlott a megemlékezés. A 
kicsiknek mesét olvastunk, vetítettünk, készítettünk együtt 
lyukas zászlót. Több osztály ment gyertyákkal, koszorúval az 
emlékműhöz. Az egyik negyedik osztályban testnevelésórán 
eljátszották az egyenlőtlen harcot, a gyerekek teljes odaadással 
küzdöttek. 

Köszönjük a tanítók, tanárok ötleteit, kreativitását, az életkori 
sajátosságok figyelembevételével átadott üzenetet! 

Iskolai hírek

Színházi előadás az alsó tagozat számára 
 
A Szegény ember gazdagsága című előadást tekintette meg a 
Batyu színház előadásában a teljes alsó tagozat október 20-án 
délután az iskola aulájában. Az esemény olyan sikeres volt, hogy 
máskor is hívjuk majd a társulatot. 

Köszönjük a szervezést Bárdosyné Csornai Melinda tanítónőnek! 
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Világ Gyalogló (Hó)Nap 
 

A telki iskolások kalandos sétával járták 
körbe a falut 
 

A Világ Gyalogló (Hó)Nap a TAFISA nemzetközi versenykiírása 
alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálásával 
gyaloglást népszerűsítő, országos programsorozat, amelynek 
keretein belül a résztvevők megismerhetik a helyi 
nevezetességeket, látványosságokat, miközben a csodás 
októberi avar látványa kitűnő feltöltődést nyújt. 

Idén a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola is benevezett a programra, és a diákok közül kb. 150-en 
keltek útra október 19-én, hogy felfedezzék Telkit. A jó hangu-
latú, extra programokkal is kiegészülő 5 kilométeres séta az 
iskolától indulva a templom, közösségi ház, szőlősor és játszótér 
érintésével a Pipacsvirághoz visszaérkezve zajlott. A résztvevő 
gyerekek és pedagógusok menetközben énekeltek, táncoltak és 
évezték az aktív gyaloglást. Fucskár Erika könyvtáros könyvaján-
lóval készült számukra, Harkai Gábor plébános pedig a temp-
lomban mesélt nekik. 

A szervező Takács Zsuzsi „néni” és Jókó Attila „bácsi” végül arra 
bíztatott mindenkit, jövőre is csatlakozzon a nagy közös 
gyalogláshoz! 
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„Kisöccsétől, Szeptembertől 
búcsút vesz és útra kél, 
paripája sűrű felhő, 
a hintója őszi szél. 
Sárga levél hull eléje, 
amerre vágtatva jár, 
félve nézi erdő, liget, 
de ő vágtat, meg se áll.” 
 
Zelk Zoltán: Október 
 

Állatok világnapja 
 
A Telki Zöldmanó Óvodában célkitűzésünk azon értékek, 
ismeretek, magatartásformák közvetítése, melyek felkészítik 
cseperedő gyermekeinket arra, hogyan óvhatják meg 
környezetünket. A környezetismereti nevelés sikere elsősorban 
a gyermekeket nevelők hozzáállásán, attitűdjén, módszerein 
múlik. Ezért óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett 
jelentős szerepet kapnak az úgynevezett „zöld” ünnepek. 

Október 4-e az állatszeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc 
ünnepe, ekkor emlékezünk meg az óvodában az Állatok 
Világnapjáról. Az állatvédelemmel összekapcsolva ez alkalom-
ból felhívjuk a gyerekek figyelmét a házi- és a vadon élő állatok 
veszélyeztetett helyzetére, védelmére. Az élménynyújtás és 
tapasztalatszerzés módszerére építve az állatvilág szeretetét, a 
gondoskodást, az emberi cselekvőképesség fontosságát 
hangsúlyozzuk. 

Ezen a kiemelt napon az óvodások játékos formában 
ismerkedtek meg a hazai őshonos, valamint a világunk 
egészében élő állatokkal és azok védelmével. A komplex látás-
mód kialakítását segítette a változatos tevékenységekbe ágya-
zott tanulási folyamat. 

A matematikai ismeretek, a mese, vers, ének, mondókák az álla-
tokról, a rajzolás, kézimunka az állatvilág komponálásával, az 
állatutánzó mozgásos játékok az óvodás gyermekek életko-
rához igazodva komplex ismeretet nyújtottak. 

Kiemelt szerepet kapott a környezetvédelmi, környezetmegóvó 
gondolkodásmód fejlesztése. A csoportok faliújságjain megje-
lentek a gyerekek alkotásai az állatvilág témaköréből. A szabad-
ban szervezett projektek közvetlenül segítették az élővilágunk 
nagyítókkal, bogárvizsgálókkal, távcsövekkel történő megfi-
gyelését. Előkerültek a fényképezőgépek az érdekességek 
megörökítésére, a laptop, és az interneten a környezetvédelmi 
honlapokat tekintették meg. A Google képtár használatával a 
gyerekek megkereshették kedvenc állataikat, a védett fajokat. 
Megfigyeltük más földrész állatvilágát videók segítségével. Az 
Állatok Világnapján szó esett minden égövön élő állatról, ha-
szonállatokról, hobby állatokról. Erre a napra behozhatták a ked-
venc plüssállataikat, amelyekből kiállítást szerveztünk. 
Csoportosíthatták élőhelyek szerint, táplálkozási szokásaik 
alapján, fajonként. 

 
Családi nap 
 
A családi nap idén is megrendezésre került a Telki Zöldmanó 
Óvoda szervezésében. A program a célja a család és az óvoda, 
valamint a különböző csoportokba járó gyermekek szülei közöt-
ti kapcsolat erősítése, illetve a település társas kapcsolatainak 
erősítése. Az óvodapedagógusok sok készülődéssel, fejlesztő 
népi játékokkal várták a gyerekeket a szabadban. 

A változatos játékformák, akadálypályák vidám élményt, 
emlékeket nyújtottak a résztvevőknek. A hagyományőrző 
fajátékok új színt vittek a családok mindennapjaiba, bemutatva 
a természetes alapanyagok használatával készült fejlesztő 
eszközöket. A termések felhasználása és a fából készült játékok 
bemutatása időutazásra vitt minket elődeink természetes élet-
módjához. Az egyszerű kirakós, összeillesztős, párosító feladatok 
mellett a mozgás fejlődését biztosító játékok nagyszerű 
lehetőségeit fedezhettük fel a finommotorikától a nagy mozgá-
sokig. 

A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2021 decemberében és 2022. 
január 1-jén  a következőképpen alakul: 

  
december 5., vasárnap 10.00-18.00 - Dió Patika 
december 12., vasárnap 10.00-18.00 - Park Center Patika 
december 19. ,vasárnap 10.00-18.00 - Póczi Patika 
december 24., péntek 14.00-18.00 - Angyal Patika 
december 25., szombat 10.00-18.00 - Dió Patika 
december 26., vasárnap 10.00-18.00 - Park Center Patika 
december 31., péntek 14.00-18.00 - Póczi Patika 
január 1., szombat 10.00-18.00 - 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. 

Oktatás

Madarászovi 
 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), zöld 
szervezet képviseletében rendszeresen ellátogat hozzánk Kocsis 
Zsuzsanna, aki októberben is izgalmas játékokkal készült a telki 
óvodásoknak. Az MME így szeretné segíteni a Telki Zöldmanó 
Óvoda pedagógusainak munkáját a madártani ismeretek 
közvetítésében. A hónap témája volt a madárvonulás, a 
madárvédelem a magasfeszültségből eredő madárpusztulásra 
való figyelemfelhívás, a gólyák élete, védelme. 

A madárvilág élete nagyon színes, de az őszi madárvonulás 
kiemelt lehetőséget ad az egyes fajok megfigyelésére, erre bíz-
tattuk óvodásainkat is. A gólyák és a fecskék az óvodás gyerekek 
számára kedvelt madarak, amelyekről számos éneket, verset, 
mondókát, énekes játékot tanultunk a gyerekekkel. A gólyák 
életmódjának bemutatása népszerű volt a gyerekek körében, 
mert már tanult ismeretekre épült. 

A hónap témája során a fecskéket naponta megfigyeltük mi is az 
óvoda felett: táplálkozásukat, csapatban repülésüket, látványos 
égi táncukat. A napi madárvédelem alapját a Madárbarát kert 
programmal az óvodánkban, az odúk és itatók kihelyezésével a 
pedagógusok is megismertetik a gyerekekkel. 

Felhívjuk a családok és a gyerekek figyelmét arra, hogy egész 
évben, gyakorlatilag bárhol, még a nagyvárosok épület-
rengetegében is végezhető madárvédelem. A Magyarországon 
költő vagy vonuláskor hozzánk érkező madárfajok széles palet-
táját lehet megfigyelni ebben az időszakban. Ezekből kaptak 
ízelítő ismeretet a gyerekek októberben. 

A madárvédelmi ajánlások a középfeszültségű szabadvezeték 
hálózatokhoz jelentős szerepet kapnak az áramszolgáltató tár-
saságoknál. A madárpusztulás elkerülése, a madarak 
áramütésének, vezetéksodronnyal való ütközésének elkerülése 
érdekében alkalmazható megoldások jelentősek. Ezek 
fontosságára játékos formában hívtuk fel az ovisok figyelmét. 

 

Madárfióka program 
 
A Madárfióka program során már nagyon várták a kisebbek a 
Budakeszi Vadaspark vendégeit. 

A hónap témája a bogarak, békák, kígyók élete, a hüllők világa 
volt az Állatok világnapjához kapcsolódóan. A vadaspark min-
den hónapban új szezonális programmal készül a legkiseb-
beknek. Szakképzett zoopedagógusuk élő állatok kíséretében 
hozta házhoz most is hazánk, a Kárpát-medence izgalmas 
élővilágát. Az interaktív foglalkozás játékos formában, a 
gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított módon adott tudást 
és hasznos ismereteket a kisebbeknek. 

Telki Zöldmanó Óvoda 
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Ebben a hónapban született: 

Boda-Novy Barnabás és Boda-Novy Emília első 
gyermeke: Sebestyén 

Gratulálunk! 

 
Vásároljon közművesített 

földterületet (víz és áram) a 
Zsámbéki-medence legszebb 
részén Tökön, a Nyakas hegy 

keleti lejtőin. 

Művelési ág         Hrsz
Terület (m2)       Irányár (millFt) 

Gyümölcsös        1513 - 1514
3426                      12 

Szántó és szőlő pincével   3144
1369                      10 

Érdeklődni lehet : 20/939 0953; 
30/606 9828 
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Ismét jótékonysági gyűjtés 
testvérközösségünknek 

Ehavi számunk címlapján  
Rédey Iván fotója látható. 

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!

Kedves Telkiek! Az elmúlt négy év kezdeményezésének sikerén 
és a boldog gyermekarcokon fellelkesülve testvértelepülésünk, 
Gyimesbükk számára szervezünk gyűjtést ebben az adventben 
is, amelyhez kérjük a telkiek, de akár a környéken vagy távolabb 
élők segítségét, adományait, hozzájárulását. 

A következő módokon lehet az adományozásban részt venni, az 
alábbiakat várjuk: 

Oktatási papír-írószer (az óvodások részére színes papír, 
színezők, színes ceruzák, filcek, gyurma, az iskolásoknak másoló-
papír vagy írólap/írótömb, színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, 
rajztábla, stb.) 

Jó minőségű téli ruha és téli cipő, elsősorban gyermekeknek – 
kérjük csomagolva vagy legalább zacskózva leadni, és feltüntet-
ni a méretet, illetve, hogy lánynak vagy fiúnak lesz-e! 

Talán az egyik legfontosabb: egy cipős doboznyi méretű 
meglepetés-ajándék, amiben bármi lehet, de elsősorban valami 
tartós élelmiszer (pl. csokoládé), akár könyv, játék és valami 
személyes dolog – kérjük a dobozt becsomagolni (szép, kará-
csonyi csomagolópapírba) és egy kis címkét ráragasztani, hogy 
kisgyermeknek (3-10), nagyobb gyermeknek (10-18 év) vagy fel-
nőttnek, illetve, hogy fiúnak vagy lánynak szól-e! (Nagyon jó 
lenne, ha ebből sok gyűlne össze és számos gyimesbükki ma-
gyar családnak okozhatnánk vele meglepetést és örömet kará-
csonyra!) 

MINDENEK FELETT A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG A PÉNZ-
ADOMÁNY! Erre a célra a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány 
11742348-20021520 számú gyimesbükki célú alszámlájára vár-
juk a felajánlásokat, a közlemény rovatban pedig kérjük feltün-
tetni: „Gyimesbükk 2021 Advent” (a pénzadományokat 
ajándékok vásárlására, illetve közvetlenül Salamon József 
plébános atyához juttatjuk el, ő fogja majd eldönteni, hogy mire 
fordítja, ez a korábbi alkalmakkor is remekül működött – a leg-
fontosabb célok: családok segítése, hogy magyar iskolába 
járathassák gyermekeiket, magyar oktatási programok, illetve a 
Telkiben összekészített ajándékcsomagok). 

A felajánlásokkal kapcsolatban kérjük a visszajelzéseket az itt 
elérhető űrlapon https://tinyurl.hu/A1qR/ keresztül megküldeni. 
Ez alapján fogjuk majd tudni megbecsülni, mire is számíthatunk, 
illetve, hogy hány autó kell a kiszállításhoz. Ha valaki pénz-
adományt küld, akkor mindenképpen kérjük az űrlapon jelezni, 
hogy kinek állítsa ki az Alapítvány az adóigazolást! 

Az adományokat a telki Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtárban gyűjtjük, illetve kérésre akár házhoz is tudunk 
menni (amennyiben nagyobb dolgokról van szó – ezt is kérjük 
majd a fenti űrlapon jelezni)! 

Ezeken kívül előzetes egyeztetés után tudjuk külön időpontban 
is fogadni az adományokat. Ehhez kérjük előző nap telefonon 
hívni Ruják Györgyit a 06-70-621-5308-as vagy Móczár Gábort a 
06-30-941-5598-as telefonszámon! 

A vasárnapi gyertyagyújtások alkalmával a Pajtában a pénz-
adományokat készpénzben is le lehet adni. 

Az adományokat várhatóan december 19-én, vasárnap visszük 
Gyimesbükkre, tehát legkésőbb december 17-én, péntek estig 
várunk minden felajánlást! 

A szervezők és az autós kiszállítást vállalók nevében, köszönet-
tel: 

Móczár Gábor 
testvértelepülési referens, Telki Község Önkormányzata 

kuratóriumi elnök, Telki Kultúra Közhasznú alapítvány 


