
8-9. oldal

13-14. oldal

www.telki.hu

ÁÁttaaddttáákk  TTeellkkii   úújj   llááttvváánnyyoossssáággáátt   

  

IIssmméétt   mmóóddoossuulltt   aa  mmeenneettrreenndd  

  

EEggyy  vvii lláággvváánnddoorr  mmeessééiinneekk  nnyyoommáábbaann  

  

  

  

  

  

ÁÁllddootttt ,,   bbéékkééss  kkaarrááccssoonnyytt,,   ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg,,   

bboollddoogg  úújj   eesszztteennddőőtt   kkíívváánnuunnkk  oollvvaassóóiinnkknnaakk!!   

  

  

  

  

  

  

  

  

Anna lejtő 
Boszorkányvölgy 

Erdőalja 
Hosszúhát 

Legelődomb 
Szőlőhegy 

Ófalu 
Víziváros 

Öreghegy 
Újfalu 

Völgyrét

NAPLÓA faluközösség havonta megjelenő lapja 

XXVI. évfolyam 12. szám  2021. december

11 oldal



Lassan végéhez ér a 2021-es 
esztendő. Nem ez lesz az az 
év, amire jó szívvel, örömmel 
emlékszünk majd vissza. Vagy 
ha mégis, akkor az nem az esz-
tendőnek szól, hanem az 
egyéni élethelyzetnek, siker-
nek, gyermekszületésnek. 

A járvány idén mindenre sötét 
árnyékot vetett. Az elsődleges 
egészségügyi hatások meg-
rázták az országot. Sajnos sok 
család veszített el valakit az 
elmúlt évben. Rengetegen 
voltak valamennyire érintet-

tek a fertőzés kapcsán, és ennek másodlagos egészségügyi 
következményeit még nem tudjuk felmérni, de nyilvánvalóan 
évekig tartó nyoma lesz a járványidőszak alatti általános 
egészségügyi helyzetnek. 

A járvány gazdasági hatásai a társadalom számos területén 
jelentős átalakulásokat váltottak ki. Sok terület szinte 
belerokkant ezekbe, néhány azonban nyertese volt a járvány-
nak. A végső egyenleg megvonása még sokára lesz, de az már 
most látszik, hogy a legnagyobb kárvallottak (kultúra, szolgál-
tatóipar egyes területei, szociális ágazat, önkormányzatok, stb.) 
olyan helyzetbe kerültek, hogy az tartós társadalmi átalakulást 
fog kiváltani a következő években. 

Sajnos még nem látjuk, hogy mikor lesz vége a globális járvány-
helyzetnek, és csak reménykedni tudunk abban, hogy jövő 
tavasszal végre kilábal a világ belőle. 

A pandémia legnagyobb hatással a lelkekre volt. Ma még felfog-
ni sem lehet, hogy milyen következményei lesznek hosszú távon 
a mögöttünk álló évnek e tekintetben. A bezárkózás, a kapcsola-
tok beszűkülése, az egymástól való tartás, a másik ember, mint a 
betegségforrás fenyegetése, az iskolai szocializáció megren-
dülése olyan láncreakció-szerű társadalmi folyamatokat indíthat 
el, amikre nincs felkészülve senki. 

A politika világa mindenhol a világon egyensúlyozni kényszerül 
az egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatások között, saját 
érdekeit folyamatosan előtérben tartva. Ez a helyzet az őszinte 
kommunikáció ellensége. Ennek hiánya pedig bizalmi válsághoz 
vezet. A web2, a közösségi média már korábban is aláásta a 
demokratikus berendezkedést, a jogállamot világszerte, és a 
hitelesség, tárgyilagosság, valós tények világával szemben meg-
jelent a populista alapon szerveződő vágyvezérelt álvilág, az 
alternatív valóságok világa. Ezt a változási irányt gyorsította fel, 
robbantotta be a járvány, öngerjesztő folyamatokat indítva. 

Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy mi a járvány leg-
nagyobb hatása a világra nézve, akkor azt mondanám, hogy az a 
bizalmi válság. 

Márpedig minden társadalom működésének fundamentuma a 
bizalom. Bizalom egymásban, bizalom az intézményekben, biza-
lom a szakemberekben, a tudományban, a médiában, a 
pénzben. Bizalom az írott és íratlan szabályokban, a 
szerződésekben, az ígéretekben. Bizalom mások jó 

szándékában, legyen az a szomszédunk vagy a szomszéd 
ország. Nos, ebben a kérdésben hazánk és a kelet-európai régió 
a járvány előtt sem állt jól. Nálunk a bizalmatlanságnak mély 
történelmi okai és hagyományai vannak. A jelen körülmények 
pedig sokat rontottak a korábban sem fényes helyzeten. Ma a 
bizalom a balekság szinonimája. Ez a bizalomhiány az egyik, ha 
nem a legfőbb akadálya a felemelkedésnek, és amíg többség-
ben lesznek azok, akik kihasználják mások jóhiszeműségét, 
addig hiába minden, a jelenlegi társadalmi problémáinkat kon-
zerváljuk unokáink számára. 

Hamarosan itt a karácsony, az év talán legfontosabb ünnepe. A 
karácsony a jövőbe vetett hit és a szeretet ünnepe. Eredete 
gazdag, többrétegű, a keresztény hagyományon túl is mély gyö-
kerei vannak, és szorosan összefügg a jövőbe vetett reménnyel, 
bizalommal. Hisz a régi korok emberei mindenféle tudományos 
háttérismeret nélkül, korábbi tapasztalataikra, valamint az 
idősebbek elbeszéléseire alapozva mélyen hittek és bíztak 
abban, hogy a tél el fog múlni, a sötétség nem mélyül tovább, 
hamarosan hosszabbak lesznek a nappalok, elolvad a hó, újra 
rügyet hajtanak a fák, feléled a halottnak látszó természet. 
Feltámad, újjászületik. Az év legsötétebb, leghidegebb napjain, 
ma elképzelhetetlenül sanyarú körülmények között, ismeretek 
helyett legfeljebb babonákra alapozva eleink mégis bizalommal 
tekintettek a jövőbe. A keresztény hagyomány és ünnep szintén 
erről szól, a remény megszületéséről ott, ahol erre a legkevésé 
lehetett számítani. 

Év vége van, ilyenkor szokás kívánni valamit közösségünknek. A 
kívánságot azonban előzze meg a köszönetnyilvánítás. 
Közösségünk nevében szeretném megköszönni mindazoknak 
az egész éves munkáját, jelenlétét, támogatását, akik segítettek 
keresztüllábalni az esztendő hétköznapjain, hol nagyobb, hol 
apró-cseprő gondokat megoldva, akik mások támaszai voltak, 
akik nem veszítették el jó szándékukat, hitüket. Kívánom mind-
annyiunknak, hogy az előttünk álló év a kilábalás és újraépítés 
éve legyen! Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, erőt, 
kitartást és hogy bizalommal forduljunk egymás felé! 

Boldog, békés karácsonyt, áldott ünnepet mindenkinek! Legyen 
2022 sikeres és békés esztendő! 

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

2021. november 22. 
 
 

Beszámoló a hivatal munkájáról 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Telki Község Polgármesteri Hivatalának 2020. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. 
 

Pályázat értékelése 
 
A testület döntött arról, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített, óvodai udvari játszóeszközök be-
szerzésére kiírt pályázatot érvényesnek, eredményesnek 
minősíti, és a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, az 
S-Tér Kft-ét fogadja el. 

A kivitelezési költségeket, 4.745.419 Ft + ÁFA összeget az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló pályáza-
ti forrás biztosítja. 
 

Csekkfizető automata felállításának 
kérdése 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalást a Telki Príma üzemeltetőjével az 
üzlet területén egy csekkbefizető automata felállítása kapcsán. 
 

Sebességmérő eszközök javítása 
 
A testület döntött arról, hogy megrendeli a Fő utca és Rákóczi 
utca találkozásánál, illetve a Budajenői út Lejtő utcai 
kereszteződésénél található sebességmérő eszközök javítását, 
és az ehhez szükséges bruttó 699.100 Ft összegű pénzügyi 
fedezetet a 2021. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biz-
tosítja. 
 

Új védőnői körzet kialakítása 
 
A képviselő-testület megvizsgálta a védőnői körzetek 
működését, és ennek eredményeként szükségesnek tartja a 
területi védőnői körzetek átalakítását egy új, 3. körzet létre-
hozásával. A testület felkérte a polgármestert, hogy a vonatkozó 
engedélyezési eljárást indítsa el. 
 

Belső ellenőrzési terv 
 
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési tervét. 
 

A polgármester jutalma 
 
A testület a polgármester részére 3 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalom kifizetéséről döntött. 
 

Fásítási program folytatása 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a településfásítási prog-
ram II. ütemének megvalósításához a 2021. évi költségvetésben 

elkülönített keretösszegen felül 644.308 Ft-ot biztosít a büdzsé 
tartalékkeretének terhére. 
 

Közterületi alkoholfogyasztás  
szabályozása 
 
A testület megalkotta a 14/2021. (XI.22.) önkormányzati ren-
deletét a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabá-
lyairól. Ennek értelmében az eddig közösségellenes magatartás-
nak minősülő cselekmény a szabálysértési törvényben megha-
tározott szabálysértésnek minősül, amely tényállás esetén a 
közterület-felügyelő és a rendőrség járhat el és indíthat eljárást. 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és ellá-
tásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. 
(X.31.) Ö. rendeletét, a 70 év feletti, nyugdíjban és egyéb 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő, arra jogosult személyeknek 
járó egyszeri karácsonyi támogatás kifizetése tekintetében. 
 

Kamera kihelyezése a Muskátli Parkba 
 
A testület a Muskátli park területének figyelése érdekében ka-
mera elhelyezéséről döntött, a település közterületi kamera-
rendszerébe integrálva. A kamera felszerelésének és rendszerbe 
integrálásának költségét, 72.900 Ft-ot az önkormányzat idei 
költségvetésének tartalékkerete biztosítja. 
 

Költségvetési rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Telki Község 
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 4. 
számú módosítását. 

szb 

Ünnepi munkarend a hivatalban 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy az év végi ünnepek alatt 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a következők 
szerint alakul: 

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

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rend-
ben 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 
járvány-ügyi helyzethez igazodnak, amelyekről a hivatal 
folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. 

Telki Polgármesteri Hivatal 



4 Önkormányzat

2021 december

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-nyil-
vántartás 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 adók, 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 

Tisztelt Telki Lakosok! Tisztelt Érdeklődők! 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2021. 
(X.04.) önkormányzati határozatával döntött a 2017. november 
1-jétől hatályos településkép védelméről szóló 16/2017. (X.31) 
önkormányzati rendelet (TKR) módosításának megindításáról. 

A rendelet alkalmazása során észlelt pontatlanságok javítására, 
egyes rendelkezések megfogalmazásának pontosítására, 
egyértelművé tételére kerül sor a módosítás során. 

A módosítás elkészítését megelőzően lehetőség van a hatályos 
rendelet és mellékleteinek véleményezésére, észrevételek és 
javaslatok megfogalmazására. 

A hatályos TKR normaszövegére és mellékleteire vonatkozó 
javaslatokat, észrevételeket 2021. december 31-ig várjuk a 
foepitesz@telki.hu email címre, vagy postai úton, a 
Polgármesteri Hivatal címére: 2089 Telki, Petőfi Sándor u. 1. 

A hatályos TKR az önkormányzat honlapján érhető el: 
https://www.telki.hu/docs/e-hivatal/rendeletek/epites-
ugy/16_2017.(X.31)_Telki_TKR.pdf 

Deltai Károly 
polgármester

Felhívás partnerségi egyeztetésre 
A településkép védelméről szóló 16/2017. (X.31) önkormányzati  
rendelet módosítása – tervindítás 

Fenyőfák gyűjtése 
 A karácsonyfákból hulladékká minősülő fenyőfákat 2022. január 
13-án és január 27-én szállítja el a telki ingatlanok elől a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft. 

A szolgáltató tájékoztatása alapján ebben az esetben is a gallyak 
kihelyezésére vonatkozó szabályt kell figyelembe venni. A fákat 
egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem 
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az 
ingatlan elé kitenni. 

A szabálytalanul kihelyezett fenyőfákat a fokozott balesetve-
szély miatt a szolgáltató nem szállítja el. Ezért kérik és köszönik 
a lakosok megértését, valamint segítő együttműködését!
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Házhoz menő lomtalanítás 
 

Társaságunk továbbra is vállalja Telkiben a háztartásokban 
keletkező lomhulladékok elszállítását. 

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezett lakossági hulladék, (pl. bútorok, ágymatrac, műanyag 
hinta, rekeszek, műanyag virágtartó, műanyag felfújható 
medence, stb. – további részletes információk a weboldalunkon) 
amely mérete vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el 
gyűjtőedényben. A lomtalanítás folyamatosan, az ügyfélszol-
gálaton előre egyeztetett időpontban történik. A szolgáltatást a 
díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe, 
ingatlanonként és alkalmanként 3 m3 mennyiségig. 

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

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

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

•      hajtógázos szórópalackok, akkumulátor, szárazelem, fénycső, 
izzó, 

•      lejárt szavatosságú gyógyszerek, fecskendő, 

•      építésből, bontásból származó anyagok, autóalkatrészek és 
autógumiabroncs, sík üveg 

•      elektronikai hulladék 

A lomtalanítás alkalmával konténert nem áll módunkban kihe-
lyezni! 

 

Háztartási (kommunális) hulladékszállítás 
 
A háztartási hulladék elszállítása a megszokott napokon 
(Telkiben szerdánként) történik. Kérjük ellenőrizze, hogy az adat-
bejelentő lapon rögzítetteknek megfelelő méretű gyűjtőe- 
dénnyel rendelkezik-e! Az azonosító matricán látható mennyisé-
gen felüli többlethulladékot kizárólag cégfeliratos zsákban szál-
lítjuk el. 

2022-ben minden szolgáltatással rendelkező ügyfél számára új 
matrica kerül postázásra, amelyet a hulladékgyűjtő edényre kell 
felhelyezni. Amennyiben a gyűjtőedényen a kollégák nem 
találják a matricát, és figyelmeztetés után sem kerül felragasztás-
ra, a hulladékot NEM szállítjuk el. 

 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
 
Társaságunk az előző évek gyakorlatának megfelelően 2022-
ben is folytatja a szelektív hulladékgyűjtést. 

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

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

Fémhulladék: alumíni-
um italos doboz, 
alufólia, fém konzerves 
doboz. 

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

Kérjük, vegye figyelembe a hulladéknaptárban megjelenített 
gyűjtési időpontokat! Kérjük a zsákokat alaposan bekötni! 

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

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

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

 

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

A szállítás napján a szolgáltatással rendelkező ingatlanok elől 
maximum 0,5 m3 (5 db köteg) kerül elszállításra. 

 

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

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

E-mail: info@zoldbicske.hu 

Telefonszám: 06-22-350-111 

 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

Hulladékgyűjtési tájékoztató 
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Átadták Telki új látványosságát
A Telki és Gyimesbükk között kötött testvértelepülési megál-
lapodás 10 éves évfordulója kapcsán született meg a gondolat, 
hogy egy nemzeti összetartozást szimbolizáló, a határon túli 
magyarság és gyimesi csángó testvéreink megmaradását, 
valamint a köztünk lévő lelki hidat erősítő, méltó emlékmű 
létesüljön falunkban. Sajnos a járványhelyzet jelentősen lelassí-
totta az ügyet, így a jóval korábbra tervezett átadás idén ősz 
végére, tél elejére csúszott, ám végül az önkormányzat támo-
gatásával, valamint önkéntes adományokból felállították 
Telkiben a gyimesbükki mintára létrehozott „Megmaradásunk 
Oszlopai”-t. 

Az alapkoncepció az volt, hogy az egyes kopjafák külön-külön 
helyekre, a kapcsolódóan tematikus kötődésű helyszínekre 
kerüljenek, és az oszlopok melletti tájékoztató táblák (amelyek 
várhatóan jövő tavasszal kerülnek elhelyezésre) végigvezessék 
Telkin a látogatókat és érdeklődőket, olyan látnivalót kínálva, 
amely végre egyedi, csak ránk jellemző, és csak itt 
megtekinthető kuriózum, olyan emlékmű-együttes, amely sok-
felé repítheti pozitív üzenettel Telkit, és az itt lakókat is büszkévé 
teheti. Alapos előkészítést követően határozták meg azokat a 
helyszíneket, ahová a 11 kopjafa-oszlopot telepítették, és össze-
gyűjtötték Telki történetének jelentős évszámait, összekapcsol-
va az oszlopokhoz tartozó fogalmakat, évszámokat és 
helyszíneket. 

2021. december 1-jén számtalan érdeklődő jelenlétében, 
testvértelepülésünk polgármestere, Olteán Péter, valamint 
lelkipásztora, Salamon József atya Deltai Károly polgármesterrel, 

Harkai Gábor telki plé-
bánossal, valamint Mó-
czár Gábor testvértele-
pülési referenssel együtt 
átadták az emlékmű-
együttest, kifejezve 
abbéli örömüket, hogy 
egy újabb fontos kapocs 
létesült településeink 
között. 

Az ünnepélyes program 
során fáklyás menet ha-
ladt végig a felső körfor-
galomtól a templomig, öt 
kopjafát érintve. Beszé-
dében Salamon József 
atya kifejtette, azért van 
szükség az emlékekre, 
emlékhelyekre, mert 
azok nap, mint nap meg-
puhítják a lelkünket, 
szívünket és lendületet adnak a mindennapi életünkhöz. A 
Megmaradásunk Oszlopai kapcsán kiemelte, hogy azok felhívják 
a figyelmet a határon innen és túl élők összetartozására. 

Móczár Gábor, a koncepció megálmodója elmondta, a kop-
jafákon szereplő szavak által a Telkiben élők, a felnövő újabb és 
újabb generációk, valamint az ide látogatók találkozhatnak 

A gyimesbükki oszlopok



azokkal a fogalmakkal, 
amelyek a magyar 
nemzet megma-
radását szolgálják. 
Deltai Károly a test-
vérség mélyebb jelen-
tését, érzelmi töltetét 
emelte ki a testvér-
település szóból, ami 
rámutat kötődésünk 
természetére, bármi-
lyen távolságra is 
legyünk egymástól. 
Hozzátette, hogy az 
egyes oszlopok azokat 
a fogalmakat írják le, 

amelyek a testvértelepülési kapcsolatban meghatározók lehet-
nek számunkra. 

Harkai Gábor atya a templom előtt álló kopjafánál az együtt és 
egymásért történő imádkozás fontosságáról beszélt. Ezt 
követően a közösségi ház udvarán Olteán Péter a 2011 
májusában kötött testvértelepülési megállapodásról elmondta, 
hogy ez azóta is élénken segíti az anyaországi és a határon túli 
magyar kapcsolatok fejlesztését, a közös hagyományok 
ápolását, erősíti az összetartozást. Kifejezte továbbá: biztos 
abban, hogy miként az elmúlt évtizedben, úgy a következő esz-
tendőkben is fennmaradnak a Telki és Gyimesbükk közötti 
baráti, testvéri kapcsolatok. 

Az ünnepség csúcspontjaként a közösségeinkért felvállalt szol-
gálatért Gyimesbükk Dani Gergely-díjat adományozott Telkinek, 
majd Móczár Gábor – immáron a csípős hideg elől a közösségi 
ház nagytermébe húzódva – 
köszönetet mondott min-
denkinek, aki az elmúlt évek-
ben segítette a testvértele-
pülési kapcsolatok ápolását, 
valamint a Megmaradásunk 
Oszlopainak felállítását. 

szb 
Fotó: Jakab Mária Ilona, 

Mánfai György, szb
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A telki patika ünnepi  
nyitvatartási rendje 
 
Az Ágnes Gyógyszertár nyitvatartása az alábbiak szerint alakul 
az ünnepi időszakban: 
 
December 20. (hétfő): 8:00-18:00 
December 21. (kedd): 8:00-16:00 
December 22. (szerda): 8:00-18:00 
December 23. (csütörtök): 8:00-14:00 
December 24-26.: ZÁRVA 
December 27. (hétfő): 8:00-18:00 
December 28. (kedd): 8:00-16:00 
December 29. (szerda): 8:00-18:00 
December 30. (csütörtök): 8:00-14:00 
December 31. - január 2.: ZÁRVA 
 
(A budajenői fiókgyógyszertár 2021. december 24-től 2022. 
január 2-ig zárva tart.) 
 
A gyógyszertár munkatársai boldog karácsonyt és egészséges 
új esztendőt kívánnak! 

A könyvtár ünnepi 
nyitvatartása 
 

Kedves Olvasók! 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az idei aktív 
részvételt a könyvtár életében: a beiratkozásokat, kölcsön-
zéseket, könyvajánlásokat, beszélgetéseket, a könyvtári órákon 
és a programokon való részvételt. 

Köszönöm a rugalmasságukat és együttműködésüket! Igazán 
kedves és összetartó könyvtári közösség alakult ki a nyitás óta. 
Szeretettel várok mindenkit decemberben és jövőre is! 

Fucskár Erika 
könyvtáros 

 

Ünnepi nyitvatartás: 
 
December 21. (kedd): 14:00-18:00 
December 22. (szerda): 9:00-12:00; 14:00-19:00 
December 23. - január 3.: zárva 
Január 4. (kedd): 14:00-18:00 
 
További információk: www.telki.hu/konyvtar 
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A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint 2021. december 12-
től az alábbi menetrendi változások léptek életbe a Telkit 
érintő buszvonalakon. 
 
793, 794, 795 Budapest – Budajenő – Perbál – Zsámbék 
 
A kedvezőbb átszállás biztosítása érdekében minden Budapest, 
Széll Kálmán tér irányába induló autóbuszjárat 12:30 után 
egységesen 5 perccel később közlekedik és minden megállót 5 
perccel később érint.  

A Széll Kálmán térről 14:35-kor, 20:20-kor, 20:50-kor és 21:50-kor 
induló járatok 5-5 perccel később indulnak és minden megállót 
5 perccel később érintenek. 

 
789 Budapest – Páty – Perbál – Zsámbék 
 
A 21:32-kor és 22:42-kor Zsámbékról induló járatok 3-3 perccel 
később, 21:35-kor és 22:45-kor közlekednek Zsámbék, 
Autóbusz-fordulóból és minden megállót 3 perccel később érin-
tenek. 

778 Budapest – Biatorbágy – Páty – Budajenő – Zsámbék 
 
A vonalon Budapest irányából közlekedő járatok megállnak az 
új Biatorbágy, Vendel Park elnevezésű megállóhelyen. 

Ismét módosult a menetrend 



Bár a 2021. december 4-ére meghirdetett Komposztnap 
végül betegség miatt elmaradt, a várhatóan tavasszal sorra 
kerülő pótlásig korábbi háromrészes cikksorozatunk megis-
métlésével felidézzük a komposztálás legfontosabb tudni-
valóit. Íme, az első rész! 

Felmérések szerint a háztartási hulladékból átlagosan kb. 20-
30%-ot tesz ki az ún. zöldhulladék. Ez Telkiben a kerti hulladék 
miatt jóval több is lehet. Ez a rengeteg anyag Magyarországon 
nagyrészt a hulladéklerakókban végzi, holott kis ráfordítással 
újrahasznosítható volna. Más megközelítések szerint egyenesen 
félrevezető hulladéknak tekinteni ezeket az anyagokat. Ma már 
bevett a „zöldjavak” kifejezés használata, és ezzel összefüggés-
ben a komposztálásra sem hulladékhasznosításként, hanem hul-
ladék-megelőzésként tekintenek. 

De hagyjuk az ideológiát, és összpontosítsunk a kupacra! A kom-
posztálás fontossága mellett két irányból is felhozhatunk 
érveket. 

Miért kellene megakadályozni, hogy a szerves anyagok a 
szeméttelepekre kerüljenek? 

Természetes körülmények között a szerves anyagoknak létezik 
egy mindenki által jól ismert, egészséges körforgása, amire a 
legjobb példa az erdő működése. Az avar felső rétegében még 
felismerhetjük a lehullott leveleket, elszáradt ágakat, de ez a 
réteg nem túl vastag. Alatta pedig már az előző években lehul-
lott levelekből keletkezett gazdag, omlós földet találjuk. Ebből 
táplálkozik – szemlátomást bőségesen – az eleven növényzet. A 
hulladéklerakókba kerülő szerves anyagok viszont kikerülnek 
ebből az évmilliók óta működő folyamatból, és nemcsak 
fölöslegesen foglalják ott a szűkös helyet, de sok galibát is okoz-
nak. 

A hulladéklerakókban a szerves anyagok reakcióba léphetnek 
más anyagokkal. Ennek eredményeként olyan toxikus anyagok 
születnek, amelyek beszennyezik a talajvizet és természetes 
vizeinket. Igen gyakran levegőtől elzárt körülmények között 
megy végbe a lebomlás, ilyenkor az anyagok komposztálódás 
helyett megrohadnak, amit metángáz felszabadulása kísér. A 
metán egy robbanékony, az üvegházhatást különösen növelő 
gáz. A fenti folyamatok további következményeként a hulladék-
lerakó területe instabillá válhat, megsüllyedhet vagy öngyul-

ladás léphet fel. A modern hulladéklerakókban rengeteg pénzt 
költenek ezeknek a problémáknak a megelőzésére és 
kezelésére. 

A nagy, ipari méretű komposztáló telepek is csak egy fokkal jobb 
megoldást jelentenek. A zöldhulladék begyűjtése és elszállítása 
óriási energia-ráfordítást igényel. És amíg a zöldhulladék házi-
kerti mennyiségben szelíd és könnyen kezelhető jószág, gigan-
tikus mennyiségben felhalmozva már veszélyes. Hatalmas, ener-
giafaló ipari berendezések akadályozzák meg a bomlásból 
keletkező csurgalék talajba kerülését, a hulladékhegyek gyakori 
átkeverésével, levegőztetéssel harcolnak a túlmelegedés, az 
anaerob bomlás és következményeik ellen. 

Milyen előnyeink származnak ezzel szemben a kom-
posztálásból? 

A komposztálás egyszerre juttat minket a jófejség kellemes 
tudatához, és emellett kézzel fogható anyagi előnyökhöz. 
Segítségével ugyanis kiváló talajjavító anyaghoz jutunk 
lényegében ingyen, amelynek mind az előállítása, mind a fel-
használása környezetkímélő. 

A műtrágyák hirtelen adagokban biztosítják a táplálékot a 
növény gyökereinek, és tartós használatuk elszegényíti a talajt. 
Előállításuk, csomagolásuk, szállításuk környezetszennyezéssel 
jár, az optimálistól eltérő felhasználással pedig mérgező nitrátok 
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A komposztálás örömei 
– 1. rész
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kerülnek a talajvízbe. Ezzel szemben az ártalmatlan komposzt 
fokozatosan és hosszú időn keresztül nyújt tápanyagot, életteli 
talajt, erőteljesebb gyökérfejlődést eredményez. A komposzt 
kedvez a talaj szerkezetének is, javítja a szellőzését, növeli a 
vízmegtartó képességét. Ha komposzttal javítjuk, az agyagos 
talaj fellazul, a homokos talaj pedig tovább őrzi meg a vizet. A 
komposzttal gazdagított talajban a növények erősebbek, és 
ellenállóbbak a betegségekkel, kártevőkkel szemben. 

Bonyolult dolog-e komposztálni? 

Az ember persze akár élete végéig is tanulmányozhatja a 
szerves anyagot lebontó szervezetek rejtélyeit. Nekünk elég 
annyit tudnunk, hogy egyes derék makro- és mikroorganizmu-

sok szeretik megenni a lehullott lombot, a lenyírt füvet, a trágyát, 
az ételmaradékokat és más szerves anyagokat. Kerti kom-
posztálónk üzemeltetésében felbecsülhetetlen önkéntes 
munkát fognak teljesíteni! A segítőket nem is kell „importál-
nunk”, mert természetüknél fogva helyben megtalálhatóak. A mi 
feladatunk csak annyi, hogy otthont hozzunk létre nekik egy 
komposzthalom formájában, a többit lényegében rábízhatjuk a 
természetre. Szóval először is: szerezzünk be egy komposztálót! 

Folytatása következik! Az írás következő részében a kerti kom-
posztáláshoz nyújtunk praktikus tanácsokat. 

KoKuKK Egyesület 
Bellon Erika 

A Kokukk Egyesület gyermekirodalmi délutánjának 
vendége Gombos Kata, A két csillag fordítója volt november 
26-án a közösségi házban. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy francia tanárember, 
aki fiatalon elhatározta, hogy megnézi, milyenek „igazából” az 
emberek a hétköznapjaikban, mindenféle felszínesség és felvett 
szerepek nélkül. Elindult hát, hogy beszéljen velük, megismerje 
kultúrájukat, és hogy azokkal, akikkel találkozik, közösen 
élhessenek át harmonikus pillanatokat. Samuel Allo azóta is a 
világot járja, táncokat, dalokat, meséket oszt meg másokkal, és 
bármerre is vigye az útja, arra kér mindenkit, hogy ők is mesél-
jenek, táncoljanak, daloljanak neki. Így vált ő maga is egy nem 
mindennapi, már-már mesebeli alakká, egy vándor mesegyűjtő-
mesemondóvá. Szinte teljesen pénz nélkül, gyalogosan vagy 
stoppal közlekedik, ha pedig leszáll az este, bekopogtat egy 
közeli házba, lakásba, és szállást kér, cserébe pedig mesél. 

Gombos Kata és férje életébe váratlanul, éppen az első házassá-
gi évfordulójuk napján csöppent bele (a férj vette fel aznap a 
stoppost, akinek aztán szállást is kínált), mára azonban már 
családi barátként tekintenek Samuelre, aki vissza-visszatér hoz-
zájuk, amikor éppen feléjük jár. Az egyik ilyen találkozás után 
született meg A két csillag ötlete, pontosabban egy könyvé, 
amely az élőszóbeli mesemondás csodálatos hagyományát 
ápoló mesegyűjtő repertoárjának akár több száz éves 
történeteit – melyeket a szóbeliség közvetlensége újra és újra 
kortárs üzenetté tesz, frissességgel tölt meg – írott formában 
adja közre, vállalva ennek óriási felelősségét. A könyv az olvasó 
teremtő képzeletét inspiráló, különleges illusztrációs koncepció-

Egy világvándor meséinek nyomában 



val teszi mindezt, köszönhetően Szimonidesz Hajnalka 
csodálatos képeinek. 

A két csillagban szereplő hét történet fontos üzenetekkel és 
elgondolkodtató, nyitott kérdésekkel van tele, amelyek nem 
csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is gondolkodásra 
késztetik. A mese egyébként is kortalan, mindenkinek szól – 
hangzott el a Kokukk Egyesület által szervezett gyermekirodal-
mi délutánon, amely különleges hangulatban telt. Gombos Kata 
és Molnár Krisztina Rita író, költő beszélgetéséből sok 
érdekességet megtudhattunk a francia vándor mesemondóról, 
a könyv születéséről, és még két történetet is meghallgathat-
tunk belőle, amelyek elrepítettek minket egy különleges 
mesevilágba. 

Aki ott volt, tudja, hogy mindez igaz volt. Aki pedig nem hiszi, jár-
jon utána! 

Szilágyi Balázs 

14 Közösség

2021 december

A hagyományokhoz hűen idén is közös gyertyagyújtással teltek 
az adventi vasárnap délutánok a közösségi háznál. 

Az ünnepi beszédek, valamint a hatalmas és gyönyörű koszorún 
lévő gyertyák fényeinek kigyúlása mellett színes prog-
ramkavalkád is szórakoztatta a faluközpontba látogató csalá-
dokat. A lapzártánkig lezajlott vasárnapok egyikén Szenior 
Örömtánc és a Kiss Zenede fellépői kápráztatták el a közön-
séget, a másikon pedig a krampuszok által szervezett játék és a 
Mikulás érkezése tartotta lázban a legifjabbakat. A nagyszakállú 

persze ismét meglepte ajándékokkal a gyerekeket, akik – 
ahogyan fogalmazott – mind jók voltak. „Hiszen minden gyer-
mek jó, csak olykor van, hogy rosszalkodnak egy kicsit” – mondta 
a jóságos öregúr. 

Az ünnepi készülődés jegyében az adventi vasárnapokon 
kreatív műhely is várta a kicsiket, akik így saját készítésű 
ajándékokkal is meglephetik majd karácsonyra szüleiket, aki 
pedig ajándékötletekre vadászott, a vásárban találhatott 
nagyszerű portékákat. 

szb 
Fotó: Jakab Mária Ilona, szb 

Faluadventje és a Mikulás látogatása Telkiben 
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Iskolai hírek
A Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny mérlege  
Különös időket élünk mostanában, sok mindenről le kell monda-
nunk, ami az életünk része volt eddig, a járvány miatt maszkban 
járunk iskolába, színházba, moziba, koncertre, ha járunk egyál-
talán. Vigyázunk, óvatosak vagyunk, kevesebbet és kevesekkel 
találkozunk, távolságot tartunk. 

És akkor jön egy verseny, ami összehoz, ami lelkesít, ami igazi 
csapatmunka. Igen, ez a Bolyai. Ezen az országos szintű 
versenyen – melyen évente 50.000 diák vesz részt – mate-
matikából, anyanyelvből és természettudományokból mérhetik 
össze tudásukat a résztvevők. 

Az anyanyelvi szekció – hivatalosan Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny – körzeti fordulója november 12-én zajlott 
iskolánkban. Nagy büszkeség számunkra, hogy diákjaink húsz 
csapattal képviseltették magukat ezen a megmérettetésen. És 
ez a legfontosabb. Tanulóinknak van kedvük játszani a magyar 
nyelvvel, gondolkodni a nyelvi játékokon, és törni a fejüket 
elmés megoldásokon. 

Már a névválasztások igen nagy fantáziáról és játékoskedvről 
tettek tanúbizonyságot, íme: 

•      a nyelvészek: Írás-szakértők, Betű-tetűk, 

•      a helyesírók: Yók, Jukasok, 

•      az állatok: Farkasok, Pandák, Hópárducok, Négy Légy 

•      a lányok: Személyes névlányok, Csudacsajok, Magyar lányok, 
Oroszlányok 

•      a valódi csapatjátékosok: A.B.D.Z.; K.M.B.Z. 

•      a vegyes felvágott: Trinyó, Stiftragasztó, Toddok, Nyolcadik 
kerületi vitézek, Sültcsirkék 

•      és a járvány: (szerencsére csak egy csapatnév erejéig 
képviseltette magát): Delta variáns 

A csapatok szépen szerepeltek: 

•      Mind a húsz csapat bejutott a legjobb 100 közé. 

•      18 csapat bejutott a legjobb 80 közé 

•      11 csapat bejutott a legjobb 60 közé 

•      7 csapat bejutott a legjobb 30 közé, megérdemlik, hogy a 
nevük és konkrét eredményeik is itt álljanak: 

 
csapatnév,                           csapattagok,  
                                                évfolyam,         pontszám,   eredmény,       induló csapatok száma 
Írás-szakértők: Garics Olívia, Major Kristóf, Rogács Barbara, 
Varga Barnabás          3.               147            24.                        80 
Személyes névlányok: Sági Vivien, Szendrényi Anna, Götz Olívia 
Gerván Luca                4.               164            22.                        74 
Betű-tetűk: Gerván Bence, Komáromi Kolos, Márkli Abigél 
Pintér Panka                5.               145            26.                        82 
Sültcsirkék: Szekszárdi Enikő, Szabó Bence, Szabó Johanna 
Szondy Barbara          6.               144            18.                        93 
Hópárducok: Zimay Zsófia, Horváth Márton, Cserhalmi Ádám 
Drahos Anna               7.               ?       a legjobb 6 között   78 
Stiftragasztó: Szabó Julianna, Milesz András, Nádasi Vivien 
                                        7.               127            26.                        78 
Négy Légy: Vágner Hanna, Szendrényi Áron, Daróczi Marcell 
                                        7.               126            29.                        78 

A Sültcsirkék és a Hópárducok a legjobb 20 csapat között 
végeztek. 

Sőt! A Hópárducok bekerültek a legjobb hat csapat, így a díjazot-
tak közé is. Ez azt jelenti, hogy sem a konkrét eredményüket, sem 
a valódi helyezésüket nem tudjuk még. Nagyon drukkolunk 
nekik!  

A csapatról el kell árulnom, hogy nem kis lendülettel állt neki a 
felkészülésnek. A tagok még az őszi szünetben is összeültek egy 
kis tea és süti mellé Zsófiéknál, hogy lelkes tanárukkal együtt 
versenyfeladatokkal múlassák a szünidő drága perceit. Mi másra 
is való az őszi szünet, ugyebár… 

Hogy a finomságok, a kedves vendéglátás volt-e vonzóbb vagy 
a feladatok? Ki tudja ezt ma már? Egy biztos, a süti finom, min-
den feladat inspiráló, a csapat vidám és szorgos volt. 

A Hópárducok között eredetileg Varga Lili is ott volt, sajnos ő 
aztán családi okok miatt nem tudott részt venni a versenyen, de 
a felkészülésből nagyon is kivette a részét. Ugyanezt elmond-
hatom Vágner Hannáról is, aki végül más csapat színeiben 
versenyzett. Nagy dicséret jár nekik, ahogyan a csapat többi 
tagjának is! Gratulálunk, és büszkék vagyunk rátok! Bármi is lesz 
a végeredmény, 78 csapatból az első hatban benne lenni igazán 
bámulatra méltó teljesítmény! 

A legaktívabb évfolyam címét a hetedikesek nyerték el, akik 
összesen hat csapattal indultak a versenyen. 

Minden csapat nevében köszönjük a felkészítő tanároknak: 
Bertókné Dr. Kisfalvi Gabriellának, Bodor-Reisner Zsuzsannának, 
Egyedi Tímeának a sok segítséget! 

Köszönjük a közreműködést a verseny megszervezésében és 
lebonyolításában elsősorban Bertókné Dr. Kisfalvi Gabriellának, 
valamint Bahik Krisztinának, Boda Ágnesnek és Egyedi 
Tímeának! 

Minden résztvevő csapatnak szívből gratulálunk! Jövőre Veletek 
Ugyanitt! 

Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy a Hópárducok végül az 5. 
helyen végeztek (a 78 csapatból). Gratulálunk nekik! 

Egyedi Tímea 

 A díjazott csapat és Tímea néni 
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Ezüstérem a Bolyai 
Matekversenyen 
 
Örömmel adjuk hírül, hogy a Bolyai Matematika Csapatverseny 
Dél-Nyugat Pest Megye fordulójában az 5. évfolyamos diákok a 
2. helyet szerezték meg. 

Csapattagok: Brickner Marcell, Gerván Bence, Varga Marcell. 

Felkészítő tanár: Sütő István és Czyntula Éva 

Gratulálunk a szép sikerhez! 

 

„Hull a pelyhes fehér hó, jöjj 
el kedves Télapó…” 
 
Egy évnyi várakozás után ismét eljött december 6-a, amikor is a 
Mikulás ellátogatott a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolába. 

Volt zsákjában minden jó – hogy csak egy pár „ajándékot” említ-
sek: a kisebbeknek mesenézés az aulában, a nagyobbaknak sza-
loncukorosztás érkezéskor, hagyományos Mikulás-túra a 
faluban. Ezen felül minden osztályba személyesen is ellátogatott 
a Télapó, hogy a gyermekeket megajándékozza édességgel és 
gyümölccsel. 

Ezúton szeretném megköszönni az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány segítségét! Nélkülük nem lett volna ennyire édes az 
ünnepünk. Köszönjük! 

Doktor Anita 

 

English Day Shakespeare és a 
Globe Színház jegyében 
 
2021. november 24-én került megrendezésre az angol 
munkaközösség szervezésében az English Day elnevezésű pro-
jektnapunk, melynek témája ezúttal Shakespeare és a Globe 
Színház volt. 

Ezen a napon alsósok és felsősök egyaránt ezzel a témakörrel 
foglalkoztak angolóráikon, színjátszás, vizualitás és nyelvi 
játékok formájában. 

Az aulában felállítottunk egy kis színpadot, ahol jelmezek 
mögött is kipróbálhatták magukat a gyerekek. A felsősök nyelvi 
és műveltségi feladványokat tartalmazó állomásokon is 
tesztelték tudásukat és leleményességüket. 

Valamennyi osztály részvételével összeállítottunk egy „collabo-
ration poster”-t is, melynek közös megalkotása nemcsak jó 
móka, hanem szemet gyönyörködtető remekmű is lett. 

Rendezvényünk támogatását idén is köszönjük az Óvoda-Iskola 
Telkiben Alapítványnak! 

Lukács Frida 
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Köd szitál, hull a dér, lepörög a falevél, 
Földre szökik szemétnek, aki éri ráléphet. 
Sziszegő szél söpri hajtja, 
Hullongó hó betakarja 
 
(Csanádi Imre: Levélsöprő) 

Óvodánk udvarán, ahol nagyon sokat tartózkodunk, igen sok 
munka akad a hideg beálltával is. A gyerekek szívesen sepreget-
nek, gereblyéznek és a legjobb móka a kupacokba gyűjtött 
falevelek közötti játék. 

Ismét ellátogatott hozzánk a Budakeszi Vadasparkból Ádám 
bácsi, aki a Madárfiókákat (3-4 éveseket) ejtette ismét ámulatba. 
Beszélgettek arról, hogy melyik állat alszik téli álmot, és hogy a 
fák miért hullajtják le leveleiket. Téli álmot alszanak a pelék, 
medvék és a sünök. A kertünkben is találkozhatunk a cinegével, 
itt telelő madarakkal. Madárbarát óvodaként sok madáretetővel 
rendelkezünk, amiket szorgalmasan töltögetünk madáre-
leséggel. Fontos számunkra, hogy a gyerekek odafigyeljenek a 
környezetükben élő állatokra is. Megbeszélték, mivel lehet etet-
ni a madarakat. Finom csemege számukra eleségként bősége-
sen fekete napraforgót kitenni. Emellett adható gyümölcs (alma 
és olyan szedhető bogyók, mint a vadszőlő, borostyán, tűztövis, 
nyugati ostorfa) és zsiradék (kacsa-, libaháj). Ne adjunk nekik 
ugyanakkor ételmaradékot! 

Mit tegyünk, ha sünit találunk? Ha megállapítottad, hogy egy 
süninek segítségre van szüksége, vedd fel, és tedd egy újságpa-
pírral, törülközővel bélelt kartondobozba. Ezen felül tehetsz még 
egy törülközőbe csavart meleg vizes palackot is (vagy más 
műanyag üveget meleg vízzel töltve) a dobozba; a közvetlen hő 
ugyanis segít a sokkos állaton. A sünit amilyen hamar csak lehet, 
el kell vinni egy állatkórházba. Ha nincs lehetőséged azonnal 
elvinni, adj neki enni gilisztát, tücsköt-bogarat, amit csak be 
tudsz fogni a kertben, vagy száraz, apró szemű cicatápot, 
aszpikos macskatápot (csak ha nagyon gyenge és felnőtt a süni). 
Inni vizet biztosíts neki! (Sose adj tejet egy sünnek! A kicsiknek is 
csak speciális anyatejpótló-tápszert szabad.) A sok hasznos 
információ mellett a legeslegjobb volt a törpesüni simogatás! 

A Madarászovisok is ismét találkoztak Zsuzsa nénivel. Ők a fákról 
beszélgettek, és arról, ki tehet kárt bennük. Szóba került a szar-
vasbogár is, ami a nevét a hímek megnagyobbodott, agancsra 
emlékeztető rágójáról kapta, amelynek a párzást megelőző 

vetélkedésben van szerepe. Öt éven keresztül rágják erős száj-
szervükkel a faanyagot, ekkorra már elérik a 10 cm-t is, mire 
ősszel bebábozódnak. 

Megtudhattuk a taplógombáról, hogy a fák sérüléseiben telep-
szenek meg, és nagy kárt tudnak okozni. A károkozása ellenére 
régebben sok mindenre felhasználták, pl. hajóépítéshez, 
tömítésnek, valamint tűzgyújtáshoz (a gyufa feltalálásáig), 
vérzéscsillapítóként, valamint a méhészek füstölőszerként. A 
fanyűvő bogárról, ami sajnos nagy károkat tud okozni (életerős 
fa elpusztításához 100–500 bogár elegendő, a rovar ráadásul 
nem áll meg az elhalt faanyagnál, megjelenik az élő fákon is). A 
harkályról is szó esett, odúkészítő munkájuk több tucatnyi ro-
var-, madár- és emlősfaj számára teszi lehetővé a megtelepe-
dést, a szaporodást. Egész évben számíthatunk rájuk az itatón, 
télen pedig az etetőn. 

Nagy, nagy örömünkre idén megtarthattuk a hagyományos 
Márton-napi forgatagunkat. A gyerekekkel lázasan készültünk, 
rendbetettük (sepregettünk, gereblyéztünk) az udvart, a lámpá-
sok is elkészültek. Ismét megrendeztük a töklámpás kiállítá-
sunkat, számos szebbnél szebb alkotás érkezett, amiket tök-

A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 
beosztása 2021 decemberében valamint 2022 

januárjában  a következőképpen alakul: 
 

  
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 
január 2., vasárnap 10:00-18:00 - Angyal Patika 
január 9., vasárnap 10:00-18:00 - Dió Patika 
január 16., vasárnap 10:00-18:00 - Park Center Patika 
január 23., vasárnap 10:00-18:00 - Póczi Patika 
január 30., vasárnap 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

levéllel jutalmaztunk. A Mókus csoport műsorával indult a ren-
dezvényünk, majd elindultak a lámpás felvonulásra a családok, 
amelyek nagy örömmel csatlakoztak a menethez. Vissza-
érkezésüket a meggyújtott tábortűz segítette, amelynél hangu-
latos énekléssel melegedhetett kicsi és nagy egyaránt. Az 
elmaradhatatlan libazsíros kenyér és a családok által felajánlott 
finomságok nagy sikert arattak. Az este fényét emelte a rajz-
filmvetítés is (Ildi fotó). Köszönjük a sok segítséget! Jó volt újra 
együtt lenni! 

November végén ismét vitaminhetet tartottunk, amely során a 
csoportok beszéltek a helyes táplálkozásról, az étrendről és 
annak fontosságáról, és hogy mi szükséges az élethez, az 
egészség megőrzéséhez. Képek segítségével szó volt az 
egészség és a betegség fogalmáról is. 

Telki Zöldmanó Óvoda 
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Ebben a hónapban született: 

 

Csura András és Csura Andrásné 2. gyermeke: 
Anna Zsófia 

Dr. Harsányi Lehel és Pataki Henriett 1. közös 
gyermeke: Harsányi Júlia Mária 

Hidas Dávid és Hidas Bernadett 3. gyermeke: 
Hidas Marcell Áron 

 

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   1369
3144                      10 

Érdeklődni lehet : 20/939 0953; 
30/606 9828 

Ehavi számunk címlapján  
Emőkey Klára 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!

Piacnapok Telkiben  

Minden második héten, szombaton délelőtt, a Pajta-
Faluháznál 

2022-ben az alábbi napokon lesz piac Telkiben:

január 15., 29., 
február 12., 26., 
március 12., 26., 
április 9., 23., 
május 7., 21., 
június 4., 18., 
július 2., 16., 30., 
augusztus 13., 27., 
szeptember 10., 24., 
október 8., 22., 
november 5., 19., 
december 3., 17., 31.
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KözösségProgram

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, pénteken 
Budajenőn 17 órakor 
Telkiben 19 órakor igeliturgia 

Karácsonyi református  
istentisztelet 
 
 
2021. december 25-én délután 4 
órakor ünnepi református isten-
tiszteletet tartanak úrvacsorával a 
Kodolányi János Közösségi 
Házban. 

 

Ünnepi egyházközségi  
programok 

 
Óév búcsúztató – Újév köszöntő december 31-én,pénteken 
Budajenőn, az Öreg-templomban, 23:30-kor 
 
Újév, Szűz Mária Isten anyja ünnepe, január 1-jén, szom-
baton 
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 szent-
misékre! 

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet, 
nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott sikeres újesz-
tendőt! 

Szeretettel: Gábor atya 


