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Általában egy-egy témának 
szentelem szokásos bejegy-
zésem, de olykor többet is 
érintek röviden a naplóban. A 
mostani írásom is ilyen. 

Nem mindennapi időket 
élünk. A mai legidősebb ge-
neráció emlékezhet csak 
hasonlóan zavaros, feszült, 
különféle válságjelenségekkel 
és krízisekkel tarkított idő- 
szakra. Polarizált világpolitika, 
polarizált hazai politikai élet, 
választási kampányidőszak, 
inflációs hullám és hatósági 

árak mellett még tart a világjárvány, és a rendkívüli jogrend, ren-
deleti kormányzás. Néhány napja pedig kitört szomszédsá-
gunkban a tragikus és megrázó orosz-ukrán háború, ami 
közvetlenül veszélyezteti hazánk, Európa, valamint a világ 
békéjét és még háborús eszkaláció nélkül is jelenleg beláthatat-
lan közvetett következményekkel lehet jövőnkre nézve. Egy 
kistelepülés lehetőségei végesek és meghatározottak, de a 
magunk dimenziójában természetesen megpróbálunk felké-
szülni az esetleges váratlan körülményekre. Akármi is történjen, 
az élet megy tovább, és a hétköznapok hétköznapok maradnak. 
Rendkívüli hétköznapok. 

Nézzünk meg hát néhány hétköznapi, de fontos kérdést! 
 

Költségvetés, pénzügyek 
 
Zajlik a költségvetés tervezése, új pénzügyi vezetőnk koordi-
nálásával. A költségvetés tervezetét a törvényben előírt határ-
napra beterjesztettük, mire e sorok megjelennek, talán már 
véglegesíteni is tudjuk. Költségvetésünk stabil. Hitelünk, adóssá-
gunk nincs. Kötelező és önként vállalt feladatainkat biztonság-
gal el tudjuk látni, szerződéses kötelezettségeinket tudjuk tel-
jesíteni, és szerény, de biztonságot nyújtó általános tartalékkal is 
rendelkezünk, ami a jelenlegi helyzetben fontos. 
 

Pályázati dömping 
 
Az elmúlt hetekben, hónapokban valóságos pályázati dömping 
jelent meg, és ez igen sok feladatot adott a hivatal dolgozóinak, 
szakmai partnereinknek, aminek becsülettel megfelelt a csapat. 
A megjelent kiírások jelentős része számunkra nem elérhető, 
vagy nem vagyunk az alanyai, de elég sok olyan is van, amire be 
tudtuk adni jelentkezésünket, bízva a számunkra kedvező 
elbírálásban. Természetesen minden olyan pályázaton indulunk, 
ami úttal és csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos, de akadnak 
intézményekhez, szakfeladatokhoz köthető lehetőségek is. 
A teljesség igénye nélkül az alábbi pályázatok vannak folyamat-
ban: 
- MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása 
- MFP-ÖTIK/2022 - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése 
- MFP-ÖTIK/2022/1 - Faluházak fejlesztése 
- MFP-ÖTIK/2022/3 - Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése 

- MFP-BJA/2022 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás támo-
gatása 
- MFP-OJKJF/2022 - Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 
fejlesztése 
- MFP-ÖTIF/2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése 
- BM Önkormányzati fejlesztések 2022 3.5 - Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása 
- TOP_Plusz-3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése (óvoda) 
 
És még néhány kisebb volumenű pályázat, valamint intéz-
ményeket és az önkormányzathoz kapcsolódó civil szerve-
zeteket érintő lehetőség. Látható, hogy a spektrum széles, és aki 
adott be valaha bármilyen pályázatot, az tudhatja, hogy ennyi 
eltérő pályázaton egyszerre indulni nem kis kihívás. Bízunk 
benne, hogy a beadott pályázatok közül minél több lesz ered-
ményes, és ha újabb lehetőségek nyílnak meg, akkor igyekszünk 
mindenen indulni, hogy lehetőleg az elmúlt időszak ered-
ményességéhez mérhető külső forrást tudjunk bevonni. 
 

Utak 
 
Nyakunkon a tavasz, külső források nélkül is folytatódik az 
útfelújítási program. Két újabb, hosszabb utca kapott szilárd 
burkolatot a minap, az Árnyas és Repkény utca tavaly 
megkezdett, majd az időjárás miatt ideiglenesen felfüggesztett 
munkálatai fejeződtek be az első enyhébb napok idején. Ahogy 
lesz elfogadott költségvetésünk, és megfelelővé válnak az 
időjárási körülmények, megkezdődnek a kisebb útjavítások, 
majd folytatjuk a megkezdett építési munkálatokat a Hosszú-
háton. Fontos, hogy megértsük, több helyen a csapadékvíz-
elvezetés a legnagyobb kihívás, ezért csak egymáshoz kap-
csolódó szakaszok fejlesztése lehetséges, ami az utcák sorrend-
jét is meghatározza több más szempont mellett. 
 

Belterületbe vonás? Nem. 
 
A médiában több, eltérő indíttatású írás jelent meg az agglo-
meráció népességnövekedésével kapcsolatban. Az úgynevezett 
„kiköltözési hullám” az önkormányzat nézőpontjából lakócélú 
fejlesztést lehetővé tevő terület kijelölésével, átminősítésével 
kezdődik. Ha egy terület át lett minősítve, onnantól indul egy-
egy hullám, aminek akár évtizedekkel későbbi végpontja maga 
a beköltözés. Telki esetében ezek az átminősítések, belterületbe 
vonások nagyon régen, többségében húsz éve, vagy még koráb-
ban történtek, és most zajlik az utolsó telkek utolsó házainak 
megépülése. Ez az előző, nagy kiköltözési hullám végpontja, le-
csengése. 

Sok település von belterületbe, minősít át önkormányzati 
területeket jelenleg is új lakóterület kialakítása céljából, vagy 
módosít a meglévő területek szabályozásán úgy, hogy oda mást, 
többet lehessen építeni. Most, jelen időben módosít és értékesít 
területeket. Ebből lesz majd egy új kiköltözési hullám a 
következő évtizedben. 

Telki ilyet nem tett és nem is szándékozik tenni. 

A mostani építkezések tehát húsz-harminc évvel ezelőtti szabá-
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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.

2022. január 31. 
 
 

Közétkeztetés kérdése 
 
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a vásárolt étkeztetés helyzetére vonatkozó 
tájékoztatást tudomásul veszi, és hozzájárul a Hungast Vital Kft-
vel fennálló, többször módosított, közétkeztetési feladatok 
ellátására létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez 2022. szeptember 1-jei fordulónap-
pal, tekintettel arra, hogy a szerződéses ár módosítására 
vonatkozó közbeszerzési törvénynek megfelelő felső határt túl-
lépni – a szerződésben beépített éves indexálási lehetőségen túl 
– nem lehet. Emellett a képviselők felkérték a polgármesteri 
hivatalt az új közbeszerzés részleteinek kidolgozására. 

Járványügyi helyzetértékelés 
rendezvények kapcsán 
 
 
A testület a telki fiatalok számára szervezett programok meg-
tartását a hatályos járványügyi protokoll betartásával támogat-
ja, azzal a kitétellel, hogy mindenki saját felelősségére látogat-
hatja a rendezvényeket. 

 

Pályázat benyújtása 
 
A képviselő-testület döntése értelmében Telki Község 
Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Önkormányzati fela-
datellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása, karbantartása alcélú pályázatra. 

lyozás-módosítások következményei. Ezt megelőzően, de a 
kiköltözési hullám részeként népesült be az Öreghegy és a 
Boszorkányvölgy. A mostani építkezések nem önkormányzati, 
hanem magánterületeken zajlanak. Az, hogy ki mikor épít a 
számára húsz éve építési lehetőséget biztosító telken, magán-
ügy. Az építőipari áfa alacsony szintje, az adókedvezmények, a 
CSOK együttesen most ösztönzik az építési hajlandóságot az 
utolsó beépítetlen területek tekintetében. Ezek azonban állami 
szintű döntésekből eredő ösztönzők, nem önkormányzatiak. 

 

Népességünk, tendenciák 
 
Telki lakosságszáma egyre lassuló mértékben nő. A prognózisok 
ötezer fő körül határozzák meg a maximumot abban az esetben, 
ha nem parcellázunk újabb területeket. Márpedig az elmúlt 
három önkormányzati ciklusban nem parcelláztunk és ez nem is 
áll szándékunkban. Pedig gyors pénz lenne, amivel itt és most 
lehetne fejleszteni, a választók legnagyobb örömére. Ezért 
csinálja sok település. Telki az én irányításom alatti időben a 
nehezebb, de hosszú távon mégis jobb, fenntarthatóbb utat 
választotta. Növekedés helyett fejlődést. Úgy építjük, építettük 
meg a hiányzó infrastruktúrát, hogy nem toltuk a jövőbe a prob-
lémát sem azzal, hogy új területeket minősítettünk át, sem úgy, 
hogy hitelt vettünk volna fel. Kétségtelen, hogy így lassabban 
tudunk fejlődni, de nem hozunk létre újabb és újabb problémát, 
és a hiányzó intézményrendszert, az óvodától az orvosi ren-
delőn át a közösségi házig az elmúlt időszakban mégiscsak 
felépítettük. 

A lélekszám lassú növekedése két tényezőből áll össze: a 
beköltözőkből és a helyben születettekből. A növekedést 
mérsékli, hogy épp jelenleg nő fel a kiköltözési hullám elejének 
generációja, közülük sokan máshol folytatják felnőtt életüket, 
tanulmányaikhoz, munkájukhoz igazodva, és az idősebb ge-
neráció tagjai között is elindult némi visszaáramlás, ahogy ezt 
előre is jelezték a demográfiai modellek. A természetes fogyás is 
növekszik. Telki rendkívül fiatal település, szabálytalan korfával, 
ezért a csökkenés sem konstans, hanem idővel meglódul. A leg-
fiatalabbak száma enyhén csökkenő tendenciát mutat, az első 

olyan éveket éljük, amikor az óvodai gyermekszám nem nő, 
hanem csökken. Lehetnek még rövid anomáliák, de a tendencia 
az, hogy már középtávon csökkenni fog a terhelés a köznevelési 
intézményeken. Feltéve persze, ha a jövőben valaki nem dönt 
úgy, hogy újabb földet von belterületbe, ami megítélésem 
szerint nem lehet helyes cél. Ez alól legfeljebb a vállalkozási célú 
területfejlesztés lehet kivétel, az iparűzési adóbevétel növelése 
céljából, de ennek feltételei jelenleg és a közeli jövőben nem 
adottak. 

 

Járvány. Lassan a végéhez ér? 
 
A járványhelyzet lassan, de folyamatosan javuló tendenciát 
mutat. A betegség egyértelműen szezonális jellegű, tehát a 
tavaszi-nyári időszak enyhülést nyújt, de az omikron mutáció 
megjelenése már a hidegebb időben is bizakodásra okot adó 
irányba mozdította el a járványt. Ha nem jelenik meg újabb vál-
tozat, akkor is várható, hogy ősszel enyhébb formában, de még 
visszatér a járvány, ám a most ismert modellek mindegyike 
jelentős enyhülést jelez előre, ami a járványügyi intézkedések 
fokozatos kivezetését is előrevetíti. Most azonban még a 
legutolsó hullám ereszkedő szakaszában vagyunk, ennek 
megfelelő kockázatokkal és korlátozásokkal. 
 

Közösségi élet 
 
A járványhelyzet javulására készülve egyelőre kisebb lépések-
ben, és betartva az előírásokat, de megindult Telkiben is a 
közösségi élet. A Kodolányi János Közösségi Ház programjai 
lépésről lépésre indulnak el minden korosztály számára, és 
bízom benne, hogy semmilyen külső körülmény nem fogja a 
jövőben korlátozni, hogy ismét pezsgő közösségi élet legyen 
településünkön. Fontos lenne, mert az elmúlt időszak 
megtépázta az emberi kapcsolatokat, és az előttünk álló perió-
dus is sok kihívást állít mindenki elé. 
 

Deltai Károly 
polgármester 
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Ennek keretében a Telki, Tulipán utca 402-es és 418/13-as hely-
rajzi-szám közötti szakaszának felújítását kívánják megvalósí-
tani. A bruttó 18.775.739 Ft támogatási összeghez a bruttó 
10.110.014 Ft összegű önerőt a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítják. 

 

Zöldterület-gondozási 
keretmegállapodás 
 
A testület elfogadta a település közigazgatási területén talál-
ható, önkormányzati tulajdonú, extenzív és intenzív zöld-
felületek, valamint a telki óvodák zöldterületeinek gondozására 
vonatkozó keretszerződés módosítását, és hozzájárul a keret-
szerződésben meghatározott vállalkozási egységáraknak a 
2021. évi 5,1%-os mértékű inflációt meghaladóan további 3,4%-
os mértékű emeléséhez. 

Belső ellenőrzési szerződés 
módosítása 
 
A képviselő-testület elfogadta a belső ellenőrzési feladatok 
ellátására az Audit Light Kft-vel meglévő szerződésben szereplő 
megbízási díj összegének 20%-os módosítását. 

 

A polgármesterek illetménye 
és költségtérítése 
 
A testület tudomásul vette a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§ (2)-(5) 
bekezdésében meghatározott mértékű polgármesteri illetmény 
780.000 Ft/hó összegre történő emelését, valamint ehhez kap-
csolódóan a törvényben meghatározott mértékű költségtérítés 
megállapítását. Az illetményt a központi költségvetés teljes 
egészében fedezi. 

 

Az óvoda nyári zárvatartási 
rendje 
 
A képviselő-testület a Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárvatartási 
rendjét a következők szerint határozta meg: a Harangvirág utcai 
székhely 2022. július 25-től 2022. augusztus 21-ig, míg a 
Tengelice utcai telephely 2022. június 27-től 2022. július 24-ig 
lesz zárva. 

 

Rendelettervezet a fás szárú 
növények védelméért 
 
A testület úgy határozott, hogy a fás szárú növények védelméről, 
kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet-tervezetet jóváhagyja, 
és felkéri a jegyzőt annak a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§-a szerinti 
egyeztetése lefolytatására. 

 

Orgona utcai területrendezés 
 
A képviselő-testület a Telki, Orgona utca Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének 
kialakítása érdekében jóváhagyta a 1022/3-as hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosával történő ingatlanrendezési szerződés megkö-
tését. 

 

Tájékoztató postai  
nyitvatartási rend kapcsán 
 
A testület nem fogadta el a Magyar Posta Zrt. által meghatáro-
zott nyitvatartási rendet a Telki Posta kapcsán. 

 

A testület munkaterve 
 
A képviselő-testület meghatározta a 2022. évi munkatervét. 

 

Bizottsági tagság megszűnése 
 
A testület tudomásul vette Jokó Attila, a Szociális Bizottság 
külső, nem képviselő-testületi tagjának 2022. január elsejei 
hatállyal történő lemondását. 

 

Védőnői pályázat 
 
A képviselő-testület a telki 3. számú védőnői körzet védőnői 
álláshelyére 3 hónap próbaidő kikötésével Szuromi Andreát 
nevezte ki. 

 

Nyilatkozat elővásárlási jog 
kapcsán 
 
A testület döntött arról, hogy a Telki, Kökörcsin utca 10. szám 
alatti belterületi ingatlan tekintetében az önkormányzat javára 
34921/1994.03.09. számon bejegyzett elővásárlási joggal nem 
kíván élni, arról végérvényesen lemond. 

szb
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Telki havilapja, a Napló 2021 szeptemberétől 
a település 10 kijelölt gyűjtőponti helyszínén 
elérhető, tehát a korábbi, házhoz történő 
kézbesítést ez a rendszer váltotta fel. 

Azokat, akik az online változatot részesítették 
eddig is előnyben, arra buzdítjuk, hogy to-
vábbra 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.)

Gyűjtőpontokon elérhető a nyomtatott Telki Napló! 

…és a településvezetés a jövőben sem ter-
vez új parcellázásokat 
 

Az agglomerációs települések kapcsán az utóbbi hetekben, 
hónapokban komoly vihart kavart a helyi építési szabályok 
esetleges módosítása és az építési tilalmak kérdése. Tájékoztatni 
szeretném a lakosokat, hogy Telki esetén ilyen jellegű szándék 
nincs. A megtelt táblát már több mint tizenöt éve kitettük. Az 
önkormányzat nem jelölt ki új parcellákat, nem hozott létre új 
beépíthető lakóövezeteket. A településre költözőket kialakult és 
jól strukturált övezetek fogadják. A kiköltözési hullám itt már tíz, 
tizenöt éve lezárult. 

Telki esetében az utolsó építési telkek beépülése zajlik. Sok 
megkeresést kapunk, melyekben eladó önkormányzati telkek 
iránt érdeklődnek, de településünk nem szándékozik a 
közeljövőben új építési telkek számára területeket kijelölni, 
átminősíteni és eladni. 

Telkiben már nincs tömeges beköltözés. A nagy kiköltözési hul-
lám legalább tizenöt éve lecsengett. A mostani építkezések az 
utolsó telkeken folynak. Ezek magánkézben lévő telkek, nem 
önkormányzati területek. A legtöbb ilyen telek sporadikusan van 
szétszórva a településen és családi ház épül rá teleknagyságtól 
függően egy vagy két lakóegységgel. Egy zónánk van a 
település központjában, ahol olyan magántelkek vannak, 
melyeken a jó húsz évvel ezelőtt megszületett szabályozás tár-
sasházak építésére ad lehetőséget. Ezekre a telkekre a tulaj-
donosok hosszú időn át nem építettek. A gazdasági és jogi 
környezet miatt azonban most elérkezettnek látták az időt ezek 
beépítésére. 

Telki számára a településközpontban épülő néhány négylakásos 
társasház inkább előnyös, mint hátrányos. A településfejlesztési 
koncepció, a településtervezői állásfoglalások egybehangzóan 
megállapították, hogy a teljesen homogén ingatlanstruktúra 

életidegen és már középtávon gátja lehet az organikus fejlődés-
nek. A teljes ingatlanállomány csekély töredékét jelentő kislép-
tékű társasházi lakások lehetőséget adnak a helyben maradni 
kívánó fiatalabb generációnak önálló életük megkezdésére, 
vagy az idősebb, de Telkihez ragaszkodóknak ahhoz, hogy a 
gyermekek „kirepülését” követően a megürült nagy családi 
házból kiköltözve ne kelljen szeretett településüket elhagyni. És 
vannak olyan családok is, akik idősebb szüleiket szeretnék 
maguk mellett tudni, de a családi házuk nem bővíthető. 
Számukra is megoldást jelenthet egy közeli kis társasházban 
egy-egy lakás. Az arány azonban fontos, a társasházi lakások 
száma csak csekély töredéke lesz a teljes ingatlanállománynak. 

Jelenleg sokkal komolyabb gondot okoz számunkra az épületek 
létrejötte után, ad-hoc módon megjelenő, építési helyen kívül, 
előkertekben felhúzott illegális kerti építmények kérdése. Ezek 
jelentősen rombolják az utcaképet, azon túl, hogy illegálisak. 

Kérem a tisztelt lakosokat, forduljanak hozzánk bizalommal saját 
problémáik esetén, közös jogi és településképi gondolkozással 
megőrizhetjük falunk barátságos hangulatát és emberi léptékét, 
kulturáltságát! 

Láris Barnabás 
Telki főépítésze 

Telki esetében nincs szó új beköltözési 
hullámról 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri 
Hivatalban a koronavírus járvánnyal összefüggésben járványü-
gyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként a szemé-
lyes ügyfélfogadás 2022. január 24. napjától szünetel. 

Kérjük az Ügyfeleket, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy 
elektronikus formában intézzék el. Személyes ügyintézés csak a 
legszükségesebb esetben, kizárólag az ügyintézővel előzete-
sen történt telefonos egyeztetés alapján lehetséges! 

Elérhetőségeink: 

Adóügyben felvilágosítás telefonon, a 06-26-920-807 vagy 06-
26-920-817 telefonszámon vagy az ado3@telki.hu és 
ado2@telki.hu emailcímen kérhető. 

Műszaki ügyintézés telefonon, a 06-26-920-802 vagy a 06-70-
429-7267 telefonszámon, 

Behajtási engedély ügyintézés a behajtas@telki.hu emailcímre 
elküldött kérelem és engedély alapján, 

Anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818 
(anyakönyv), a 06-26-920-808 (igazgatás) telefonszámon, illetve 
az anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu emailcímen, 

Étkezési ügyintézés telefonon, a 06-26-920-806, a 06-70-429-
7258 számon vagy a munkaugy@telki.hu emailcímen történhet. 

Iratleadás postai úton vagy a hivatal épületén található 
postaládába történő elhelyezéssel lehetséges. 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélfogadási tájékoztató 

A Telki közigazgatási területéhez tartozó és a környező, állami 
tulajdonban lévő erdőterületek kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt., 
amely több mint 50 éve fenntartható, természetközeli 
erdőgazdálkodást folytat, aminek célja az erdők teljeskörű 
ökoszisztéma-szolgáltatásainak biztosítása. Az erdőgazdaság 
ennek megfelelően közép- és hosszútávon a klímaváltozás 
negatív hatásainak ellenálló, őshonos tölgy, csertölgy és bükk 
fajokból álló, vegyes életkorú egyedekből álló erdőket kíván 
létrehozni a térségben. Ezt viszont csak szisztematikus és szak- 
szerű erdészeti beavatkozásokkal lehet megvalósítani az erdők 
felújításával, átalakításával, ápolásával, valamint a beteg fák és az 
invazív fajok eltávolításával. 

Komoly szakértői előkészítést követően, Telki Önkormányzata és 
a Kokukk Egyesület határozott fellépésének is köszönhetően 
2012-ben kísérleti jelleggel a Pilisi Parkerdő a Telkihez közel eső 
területein is hasonló erdőgazdálkodási módot vezetett be, mint 
az erdőgazdaság egyes erdeiben már alkalmazható „örökerdő” 
módszer. Ennek megfelelően közel egy évtizede a hagyományos 
erdészeti üzemmódok helyett időben és térben elnyújtva, 
szálanként, illetve kisebb foltokban történik az erdők felújítása, 
ami a leginkább modellezi a természetben zajló folyamatokat. 

Emlékeztetőül idézzük fel a 10 évvel ezelőtti megállapodás 
előzményeit és részleteit az akkori képviselő-testületi 
határozatban szereplő összefoglaló alapján: 

„Telki község tájképi értékét, a település vonzerejét nagyban 
meghatározza a lakott területtel közvetlenül érintkező 
erdőterület. Az állami tulajdonban lévő erdők kezelője a szintén 
állami tulajdonú Pilisi Parkerdő Zrt. Az első világháború utáni 
időszakban ún. sarjaztatással létrehozott erdők a település 
közvetlen közelében napjainkban nagy területeken egyszerre 
öregedtek meg, egészségi állapotuk folyamatosan romlik, 
megújításuk mind erdészeti szempontból, mind a település 
érdekében (a települést körülölelő erdőkép megőrzése, bizton-
ságos látogathatóság) kiemelten fontos. Az elmúlt években ter-
mészetes úton kiemelkedően sok csemete hajtott ki az idős 

állományok alatt, így lehetőség van az erdő megújítására, 
egészségesebb, ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt 
értékesebb faállományok létrehozására. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. és az önkormányzat, valamint több lakossá-
gi szervezet és helyi lakos az elmúlt időszakban több fórumon 
egyeztette az erdők megújításával kapcsolatos erdészeti, ter-
mészetvédelmi és települési elképzeléseket. A kialakított, az 
erdészeti és a természetvédelmi hatóság által elfogadott kon-
cepció eredményeit kívánja a Telki Önkormányzat és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. együttműködési megállapodás formájában 
rögzíteni, hogy hosszú távon biztosított legyen a település 
környéki erdők megfelelő kezelése. A megállapodás aláírása biz-
tosítja az elmúlt időszakban látványos eredményeket hozó helyi 
kezdeményezések továbbélését, mint például az Öreg Tölgy 
Tanösvény használatát, az odútelep működtetését. 

Milyen erdőgazdálkodási tevékenységek 
folynak Telki környékén?
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A kezelési koncepció három zónára osztja a Telki körüli 
erdőket: 

A. Település közvetlen közelében lévő erdők 

B. Településtől távolabb eső erdők 

C. A tanösvény és közvetlen környéke 

Az „A” zónában lévő erdők tekintetében az erdőgazdálkodó a 
fakitermelési lehetőségek jelentős részét kihasználatlanul hagy-
ja, a település szélén 100 méteres sávban csak egészségügyi jel-
legű fakitermeléseket végez. A településtől távolabb eső erdők 
esetében természetes úton újítja meg az erdőt, maximum 5 hek-
táros méretű vágásterületek létrehozásával a korábbi sarj erede-
tű állományok helyett értékesebb erdőket nevel. A tanösvény 
nyomvonala mellett jobbra és balra 50 méternyi szélességben 
marad érintetlenül az idős állomány.” 

Az Önkormányzat és a Parkerdő közötti megállapodás az idézett 
feltételek mellett került aláírásra 2012-ben. 

 

Az erdőgazdálkodásról 
 

A Pilisi Parkerdő gazdálkodásának alapját a magyar erdőtörvény 
(2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-
gazdálkodásról) adja, amely egész Európában a legszigorúbb. Az 
erdőgazdálkodó feladatait – a természetvédelem alatt álló 
területeken a természetvédelem igényeinek figyelembevételé-
vel – az erdészeti hatóság által készített és jóváhagyott erdőterv 
írja elő. Tevékenységüket az erdészeti és természetvédelmi 
hatóság ellenőrzése mellett tervezik és végzik. 

A fakitermelési munkák az erdők minőségének fenntartásához 
és javításához szükségszerűen elvégzendő feladatot jelentenek. 
A Parkerdő tájékoztatása szerint az erdészek a „védelem és a 
gondos használat” elvét alkalmazzák, az erdő helyén erdő lesz, a 
faanyag kitermelése és hasznosítása pedig nem öncélú, hanem 
társadalmi igényeket szolgál, a bevételt az erdők megújítására, 
az ökoturisztikai infrastruktúra karbantartására, természetvédel-
mi programok megvalósítására fordítják. 

Az erdőtörvény, valamint az egyes erdőrészletekre vonatkozó 
erdőterv szerinti erdőfelújítás történhet mesterséges vagy ter-
mészetes úton. 

Mesterséges felújítás esetén a szaporítóanyagot (mag, csemete) 
mesterségesen vetik, ültetik el a területen – gondoskodva a faál-
lomány újbóli létrehozásáról –, ami általában fafajcsere 
esetében a nem őshonos (invazív) faállományok kitermelését 
követően történik meg. 

A természetes felújítás esetén a területen lévő faállomány utó-
dai alkotják az erdőt. Magról történő természetes felújítás 
esetén az idős faállomány magjaiból fejlődő csemete 
növekedését biztosítják. 

A Parkerdő gazdálkodásának alapelve a természetes felújítás 
lehetőségeinek maximális használatán alapuló természetszerű 
gazdálkodás. 

Az erdőművelési feladatok szorosan kapcsolódnak az elvégzett 
és tervezett fakitermelési feladatokhoz. A fokozatos felújító, 
szálalóvágás esetén az idős állomány kitermelése több ütem-
ben, évekig is eltarthat. A területen először a faállomány bon-
tását végzik el, amelynek célja, hogy a csírázó, magból fejlődő új 

facsemetéket fokozatosan egyre nagyobb növőtérhez és fény-
hez juttassák. Miután a csemeték elérték a megfelelő méretet, 
eltávolítják a még lábon álló öreg faegyedeket, biztosítva a fiatal 
egyedek további fejlődését a fényért való versengésben. 

A felújító végvágás utáni kép ugyan bizonyos esetekben hason-
líthat a – Telki környékén már nem alkalmazott – tarvágáshoz, 
azonban alapvető különbség, hogy a területen ilyenkor már 
megtalálhatóak az eredeti állomány életerős gyermekei, a fiatal 
facsemeték (újulat). 

A vegetációs vagy növekedési időszakban végzett erdősítési, 
erdőápolási munkák kevésbé látványosak, azonban az erdő 
élete, fejlődése szempontjából meghatározóak. Az erdősítés 
fejlődése során meghatározott idő – fafajtól, termőhelyi adottsá-
goktól függően 3-10 év – múlva eléri azt a műszaki állapotot, 
amikor úgynevezett befejezett erdősítéssé válik, azaz „kész” erdő 
lesz belőle. Magassága ebben a korban legalább 1 méter, és a 
talajfelszín kellő borítása, árnyalása is biztosított a fácskák 
megfelelő egyedszáma révén. 

 

Idei munkálatok a Telki feletti 
erdőben 
 

A Pilisi Parkerdő tájékoztatása alapján a tervezett 
erdőgazdálkodási tevékenységek közül növedékfokozó és 
törzskiválasztó gyérítés, egészségügyi és egyéb termelés, szálaló 
vágás, valamint elegyarány-szabályozó tisztítás zajlik 2022-ben 
Telki környékén. A befejezett erdősítések ápolását 10,58 hek-
táron, a folyamatban lévő erdősítések ápolását (kapálás, sar-
lózás, sarjleverés, kaszálás, gépi ápolását, stb.) 7,93 hektáron 
végzik. A munkálatokkal érintett erdőrészletek listáját az alábbi 
táblázat tartalmazza, az egyes erdőrészek térképi bea-
zonosításához a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weboldal 
nyújt segítséget.  
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Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára tűzte 
ki. 

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, ahol az 
állampolgárok egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos 
listákra (párt, illetve nemzetiségi) szavazhatnak. 

Az országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 
106 egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, országos 
listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el. 

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 
2022. február 12. napján indult. 

 

Népszavazás 
 
Április 3. napján kerül lebonyolításra négy kérdésben a 
Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos nép-
szavazás is. 

A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: 
választás) kitűzéséről, és arról, hogy a választópolgár mely 
szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti 
Választási Iroda Értesítőben tájékoztatta a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő választópolgárokat a 2022. január 26-i állapot-
nak megfelelően, legkésőbb 2022. február 11-ig. 

 
A választópolgároknak a központi névjegyzékben továbbra 
is lehetőségük van:  
1.    Segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látás-

sérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott 
szavazósablont március 25-én 16 óráig. 

2.    A személyes adatok kiadását megtiltani. 

3.    A nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, 
hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az 
egyéni képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított 
listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem 
adhatja le voksát. Az erre vonatkozó kérelem benyújtásának 
határideje 2022. március 18. 16.00 óra, míg törlésére levél-
ben, vagy elektronikus azonosítás nélkül, elektronikusan 
2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen, vagy elektro-
nikus azonosítással, elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig. 

Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az 
állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra. Községünkben 
4 szavazókör került kialakításra, melyek pontos helyszínéről, 
illetve arról, hogy melyik választópolgár, melyik szavazókörbe 
tartozik, az értesítőből értesülhettek a választópolgárok. 
 

A szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmekről 
 

ÁTJELENTKEZÉS 
 
Mikor van rá lehetőség: 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti 
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja 

be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén tartózkodik. Átjelentkezni bármelyik 
magyarországi településre lehet. 

A benyújtás módja: 

•      elektronikusan, 

•      személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-
nél), 

•      levélben, kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 

A benyújtás határideje: A kérelemnek legkésőbb 2022. március 
25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 

Az átjelentkezéssel szavazók Telki 1. számú szavazókör névjegy-
zékében fognak szerepelni. 

A szavazókör címe: 2089 Telki, Muskátli u. 2. 

(Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola) 

Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti 
egyéni választókerületi jelöltekre és az országos listákra 
szavazhat, valamint természetesen a népszavazás kérdéseire. 

Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben, vagy elektro-
nikus azonosítás nélkül, elektronikusan 2022. március 25-én 
16.00 óráig, személyesen, vagy elektronikus azonosítással, elekt-
ronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 

 

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 
IRÁNTI KÉRELEM 
 
Mikor van rá lehetőség: 
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. 
január 27-től. 

A benyújtás módja: 

•      elektronikusan, 

•      személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti HVI-nél, 

•      levélben, kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél. 

A benyújtás határideje: A kérelemnek legkésőbb 2022. március 
25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 

A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben 
megadott országban, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson 
szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, 
illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire. 

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak 
március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. 

 

MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA 
 
Mikor van rá lehetőség: 

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud meg-

Választási tájékoztató 
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jelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 
27-től. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, 
valamint ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova 
a mozgóurna kivitelét kéri. 

A benyújtás módja: 

•      elektronikusan, 

•      írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján, 
annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a 
választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik 
településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérel-
met benyújtani). 

A benyújtás határideje: A kérelmet levélben, vagy elektronikus 
azonosítás nélkül, elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, 
míg személyesen, vagy elektronikus azonosítással, elektronikus 
úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 
12.00 óráig elektronikus azonosítással, elektronikus úton a HVI-
nél, vagy papíralapú kérelemmel a szavazatszámláló 
bizottságnál lehet benyújtani. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elekt-
ronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektro-
nikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélka-
pus – azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen. 

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdése merül fel, a 
Telki Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésre. 

A kérelem formanyomtatványok letölthetőek a www.valasz-
tas.hu honlapról, letölthetőek a Telki Portálról (https://www.tel-
ki.hu/index.php/hircikk/2638-valasztasi-tajekoztato-2), illetve 
beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban. 

 
A Helyi Választási Iroda elérhetősége: 
 
2089 Telki, Petőfi u. 1. 
Tel: +36-26-920-801 
Email: igazgatas@telki.hu 
HVI vezető: dr. Lack Mónika jegyző 

Tájékoztató 
választási plakátok 
kapcsán 
 

Február 12-én hivatalosan is megkez-
dődött a 2022. április 3-i országgyűlési 
választás és népszavazás kampányidősza-
ka, ami a szavazás befejezéséig tart. 
Immáron Telki közterületeire is kikerültek 
a kifejezetten a választási hirdetéseknek 
helyet adó táblák. Kérjük, hogy az április 3-
i országgyűlési választásokon induló jelöl-
tek, jelölő szervezetek kizárólag ezekre a 
felületekre helyezzék ki a plakátjaikat! 

Az önkormányzati portál (www.telki.hu) 
és havilap (Telki Napló) a korábbi évek-
ben megszokott módon továbbra sem 
jelentet meg pártpolitikai hirdetéseket. A 
közérdekű hirdetményeket (pl. választá-
sokkal kapcsolatos tájékoztatók) ugyan-
akkor természetesen mindkét felületen 
közzétesszük. 

Telki Község Önkormányzata 
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Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány sikeresen pályázott a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett civil közösségi 

tevékenységek és feltételeinek támogatása című alprogram 

keretében eszközberuházásra. 

A sportcsarnokunkba így került padokat (10 db 4 m és 4 db 2 m) 

már boldogan birtokba vették általános iskolásaink testnevelés 

óráikon, sportklubjaink és a hétvégi rendezvényekre ideláto-

gatók. 

A 100 db székre is nagy szükség volt már, hiszen a járvány 

elmúltával egyre több hétvégi program van a láthatáron, ahol 

nagy segítséget fognak jelenteni. 

A beruházás összértéke 2.033.850 Ft volt, a támogatás értéke 

1.999.990 Ft, a fennmaradó 33.860 Ft-ot az alapítvány fedezte. 

A Telki Napló következő számában új terveinkről hozunk ízelítőt 

és részletesen beszámolunk elmúlt 2 évünk tevékenységéről. 

Már nagyon várjuk, hogy az idei évben újra találkozhassunk!

Telki Község Önkormányzata és a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. a telki lakosság számára veszélyeshul-
ladék-gyűjtési akciót hirdet. 
 
A gyűjtési akció időpontja: 2022. május 21., szombat, 9 és 13 
óra között. 

Figyelem! Csak és kizárólag a meghirdetett időintervallumban 
(2022.05.21., 9:00-13:00) lehet a veszélyes hulladékot leadni! Aki 
előtte vagy utána helyezi el a gyűjtőszigeten és környékén a 
veszélyes hulladékot, büntetésre számíthat! 

Helyszín: Telki, Alsóvölgy utcai szelektív üveggyűjtő sziget 

A torlódások elkerülése érdekében kérünk mindenkit, hogy a 
Kórház fasor felől érkezzen a helyszínre és a Napsugár út felé 
távozzon! 

A háztartásban feleslegessé váló hulladékok gyűjtését az FCC 
Magyarország Kft. szakemberei végzik. Környezetünk védelme 
érdekében kérjük, az akciót minél többen vegyék igénybe, 
hiszen ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt 
kerülnek a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly környezeti 
károkat okozhatnak! 
 

A leadható hulladékok listája: 
 
-      festékek, oldószerek, hígítók eredeti csomagolásával - maxi-

mum 15 kg, 
-      veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg, 
-      fénycsövek, izzók, 
-      kiürült hajtógázos spray, 
-      elemek, akkumulátorok, 

-      étolaj, fáradt olaj, olajszűrő, olajos felitató anyagok - maxi-
mum 15 kg, 

-      gumiabroncs (felni nélkül) - maximum 4 db, csak 
személyautó gumikat vesznek át, teherautó- vagy trak-
torabroncsokat nem, 

-      irodatechnikai hulladékok (pl. toner), 
-      elektronikai hulladék (hiánytalan állapotban): 
       - képcsöves TV - maximum 1 db, monitor - maximum 1 db, 
       - mosógép, mikrohullámú sütő, hűtő - maximum 1-1 db, 
       - háztartási kisgép hulladék - maximum 20 kg 
 
Fontos! Egy telki lakcímről csak egyszer lehet leadni hulladékot, 
lakossági mennyiségben. A hulladék leadásakor a lakcím 
ellenőrzésére is sor kerül, ezért lakcímkártyát hozzanak 
magukkal! 

Figyelem! A helyszínen kérünk mindenkit az aktuális járványü-
gyi szabályok fokozott betartására! 

Veszélyes hulladékok gyűjtése 2022-ben 

Új padok és székek a sportcsarnok 
eszköztárában
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A képviselő-testület 2021 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 szemé-
lyek részére biztosítja a tüdőgyulladás elleni védőoltás felvételét. 

Azok részére lesz lehetőség kérelmezni a védőoltást, akik számára annak indokolt 
felvételét a háziorvosa írásban javasolja. A kérelmező a Polgármesteri Hivatalban 
hozzáférhető formanyomtatvány kitöltésével és a háziorvosától kapott – a 
krónikus betegség meglétét és az oltás beadásának indokoltságát igazoló  – nyi-
latkozattal igényelheti a védőoltást. 

Az oltással kapcsolatos további információért forduljanak a háziorvoshoz! A 
kérelem benyújtásával kapcsolatos részletekről a Polgármesteri Hivatal illetékes 
kollégái tudnak felvilágosítást adni. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Tüdőgyulladás elleni védőoltás 

Nemrégiben átléptünk az újévbe és januárba, amikor a 
művelődési házak egyik „hivatalos” kötelezettsége is elérkezik, 
mégpedig kulturális statisztikai adatszolgáltatás formájában. 
Miután összesítettük a tavalyi számokat, engedjék meg, hogy 
bemutassuk a ház működését számokban. 

A közösségi ház megnyitása óta élénk érdeklődés övezi annak 
működését. Mind pozitív, mind negatív értelemben. Ehhez kap-
csolódva engedjék meg, hogy először ismertessünk egy infor-
mációt, amit valószínűleg sokan nem tudnak/ismernek. 

Jó ideje törvény kötelezi a települések önkormányzatait – a 
település nagyságától függően – közösségi színterek vagy 
házak, művelődési házak, illetve központok működtetésére, 
ehhez hozzárendelve a minimális emberi erőforrás szükségletet, 
és az ezen a területen dolgozók végzettségét, illetve ugyanitt 
szabályozzák a – szintén kötelező – könyvtár üzemeltetést is 
(1997./140.törvény). Az állam pénzügyi forrást is biztosít a fela-
datellátáshoz ún. kulturális normatíva formájában. Ennek 
összege minden évben forint/fő formában kerül megállapításra, 
a településeknek biztosítandó támogatás meghatározásánál 
pedig a bejelentett lakosok számát veszik figyelembe. A nor-
matívaként folyósított összeget kizárólag közművelődési fela-
datellátásra lehet felhasználni. 

A 2021-es év nem volt könnyű egy közművelődési intézmény 
számára sem, így telki közösségi házának sem.  A járvány miatt 
több hónapig nem fogadhattunk látogatókat és bérlőket. Amíg 
más művelődési intézmények a járvány idején zárva tartottak, 
esetlegesen online formában tartották a kapcsolatot az érdek-
lődőkkel – amire nálunk is számos példát találunk Facebook-
oldalunkon –, sikerült egy olyan programsorozatot összeállítani, 
ami családok sokaságát mozgatta meg, „vírusbarát” módon, friss 
levegőn történő, játékos falujáró séták formájában. Az 5 részből 
álló túrasorozat meglepetésünkre más településeken élőket is 
megmozgatott, és 2 ember (ötletelési, terepfelmérési, kézműves 
kellékek elkészítési, tervezési és nyomtatási, kihelyezési és bon-
tási, rendszeres utánkövető munkálatokat magában foglaló) 
nagyjából 1600 órányi, és egy külső önkéntes ingyenes segítő, 
kb. 25 órányi munkáját jelentette. 

A kulturális statisztika okán a láto-
gatói létszámokat összesítve 
nagyon örömteli volt azzal szem-
besülni, hogy a hónapokig tartó 
zárást maga után vonó járvány-
helyzet ellenére a közösségi ház 
látogatóinak összlétszáma nem-
hogy nem csökkent, hanem a 
tavalyi számhoz (5670 fő, mely tar-
talmazza mind a saját prog-
ramokat, mind a terembérléseket 
is) képest jelentősen nőtt. 8370 fő fordult meg 2021-ben a 
közösségi házban. Ez a szám a saját programok (5700 fő), és a 
terembérlések (2670 fő) által a házban megforduló létszámot 
mutatja. Viszont a könyvtári (lásd alább) és a piacra látogatók 
számát nem tartalmazza, tehát az általunk közölt számoknál a 
látogatottság lényegesen magasabb volt. 

Dacára annak, hogy – a kényszerű zárvatartáson túl – az MLSZ 
egy hónapon át tartó bérlése sem tette lehetővé a saját prog-
ramok szervezését – cserébe viszont a ház jó hírét vitték a 

A közösségi ház 2021. évi minden-
napjai a számok tükrében 



12 Közösség

2022 február

nagyvilágba –, 2021-ben 45 programot szerveztünk. Olyan 
előadók is ellátogattak hozzánk, akik fellépéseire más hely-
színeken – pl. a MüPában – súlyos pénzeket kell fizetni. 

Nagy örömet okoz a közösségi ház életében az a tény is, hogy a 
könyvtárban nagyon sok kisgyermekes család fordul meg. 
Szemmel látható, ahogy a gyerekek szomjazzák a nyomtatott 
irodalmat, a társasjátékokat, és jól eső dolog azt is látni, hogy ők 
választják a könyveket maguknak. (Van remény a digitális világ-
gal szemben.) 

A könyvtár másfél éves nyitvatartása, és számos részleges, 
valamint egy teljes zárása mellett jelenleg 327 beiratkozóval 
büszkélkedhet. A könyvtárba járók ideális száma a könyvtári  
szakma szerint a lakosság 10 százaléka, ami felé Telki szépen, 
egyenletesen közelít. 

A tavalyi évben, januárban és februárban ablakon keresztül köl-
csönözhettek az olvasók. Márciusban és áprilisban teljesen zárva 
kellett tartanunk. Napi átlagban körülbelül 15 fő látogatója volt 
a könyvtárnak, ami éves szinten 2400 fő. 

3512 db könyv kölcsönözhető a könyvtárból. 4877 dokumentu-
mot kölcsönöztek ki a helyiek 2021-ben, ami azt jelenti, hogy a 
teljes állományt megforgattuk, bizonyos könyveket sokkal több-
ször is. 

Hajrá Telki, csak így tovább! Érdemes idén is könyvtárba járni, 
mert nagyon sok fantasztikus új könyv jelenik meg, amiből 
igyekszik a könyvtár minél többet beszerezni. Ami pedig nincs 
meg, azt Szentendre biztosítja könyvtárközi kölcsönzéssel. A 
tavalyi évben 31 ember kért könyvtárközi kölcsönzést. 

Sajnos a járványhelyzet megnehezítette a könyvtári órák 
lebonyolítását, ennek ellenére, amikor volt rá lehetőség, fogad-
tuk az osztályokat. Ez főleg az őszi időszakban valósult meg. 
Októberben és novemberben a Pipacsvirág Általános Iskola 
egész 5. osztályos évfolyama (3 osztály) megfordult a könyvtár-
ban, és a 3. és 6. osztályosok is ellátogattak hozzánk. Nagyon jó 
hangulatban teltek az órák, jó pár új beiratkozónk lett csak azért, 
mert a diákok megtapasztalhatták, hogy milyen különleges és 
izgalmas könyveket lehet kölcsönözni és lapozni. Összesen 107 
diák járt a könyvtárban a könyvtári órák során. Zalka Csenge 
Virág mesemondót szintén az 5. osztályos évfolyamnak hívtuk 
meg, itt 60 fő volt a létszám. Emellett Vadadi Adrienn írónő is 
vendégünk volt, az Országos Könyvtári Napok keretén belül. 40 
fő jelent meg a programon. Így a könyvtár 2607 embert vonzott 
be a programokon kívül a közösségi házba. Úgy gondoljuk, hogy 
ez igazán szép létszám, a korlátozások és leállások mellett. 
Bízunk benne, hogy az idei évben szabadabb utunk lesz a prog-

ramok szervezésében és szeretettel várunk továbbra is min-
denkit a könyvtárba. 

A könyvtár és a közösségi ház kölcsönösen erősíti egymás 
működését. Gyakran látunk könyvtári tagokat a rendezvé-
nyeinken, és fordítva is megtörténik, hogy a programok becsalo-
gatják a helyieket a könyvtárba. 

A közösségi ház intézményéhez tartozik a 2021 őszén átadott 
sportcsarnok is, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
hiszen már az első pillanattól kezdve lefoglalták az idősávokat a 
Telki SE szakosztályai. A járvány terjedésével a lezárások a 
csarnok életét is befolyásolták, a helyieket felváltották a külsős, 
versenyzői engedéllyel rendelkező sportolók, de továbbra is tel-
jes foglaltság mellett zajlott a sportélet. 

A korlátozások feloldásával új beosztás alakult ki. Az iskola diák-
jai a 2021/2022-es tanév eleje óta használják a felsősök összes 
testnevelésórájának helyszínéül a csarnokot. 

Jelenleg reggel 8-tól este 10-ig a hétköznapokon: kosárlabdázók, 
labdarúgók, kézilabdázók, atléták, sporttáncosok, röplabdázók 
töltik meg a küzdőteret. Hétvégén rendszerint sportese-
ményeknek ad helyszínt a csarnok. Minden hónapban kenguru 
bajnokságokat rendezünk, a Budai Trail terepfutóversenynek 
adunk bázist (augusztusban és decemberben is, közel 500 induló-
val), és a Teqballgála - V4-ek döntője is nálunk zajlott. Esztétikus 
gimnasztika csapatbajnokság volt, és még lesz is tavasszal, 
valamint több kosárlabdacsapat itt játssza le mérkőzéseit. 

Többen jelezték, hogy nincs tudomásuk programjainkról. Ezek 
hirdetésére sajnos korlátozott lehetőségek állnak rendelke-
zésünkre (ld. lejjebb). Kérjük, aki teheti, kövesse vagy lájkolja a 
közösségi ház Facebook-oldalát, ott mindig naprakész informá-
ciókat talál. Programjainkról a közösségi ház Facebook-oldalán 
kívül a www.telki.hu-n (főoldal - Kodolányi programok; 
https://www.telki.hu/programok), a Telki és Telki Önkormányzat 
Facebook-csoportokban olvashatnak még, illetve a buszmegál-
lókban álló fa, és a Príma áruház pénztár kijáratánál található, 
valamint az iskolai parkolónál álló, az óvodai és sportcsarnokban 
levő hirdetőtáblákról tájékozódhatnak. Február elején elindítot-
tuk Instagram-oldalunkat is. Kérjük, kövessék az ott megjelenő 
híreket (kodolanyihaz_telki)! Hírlevélre is várjuk a feliratkozást, 
szándékukat eddig a programokon résztvevők tudták jelezni. 
Aki szeretne élni a lehetőséggel, kérjük, jelezze ezt a 
kodolanyikozossegi@gmail.com e-mail címen! 

Idén is sok szeretettel várjuk Önöket programjainkra. Érjük el a 
tízezres program látogatói létszámhatárt!
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2022. január 20-án este a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük 
Telkiben, a Kodolányi János Közösségi Házban. A szép számban 
összegyűlő közönség Juhos-Kiss Eszter (hegedű), Somogyiné 
Tassi Valéria (hegedű), valamint Tassi-Ködöböcz Judit (zongora) 
előadása révén különleges zenei élmény részese lehetett. 

Az est folyamán a Telkiben élő Bánó Attila nyitotta meg a szintén 
falunkbeli Juhos-Kiss Sándor kiállítását. Az író a festmények jól 
megfigyelhető dinamikája kapcsán úgy fogalmazott, ezek a 
képek „megfogják és megrázzák a nézőt”, azokat szemlélve 
pedig „egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy élénkebb, 
pezsgőbb lesz a vérkeringésünk”. Hozzátette, hogy az alkotá-
sokról „sugárzik a magyar élet hangulata, a keresztény hitvilág 
lelkekre ható üzenete, és az a nemzeti érzés, amely mindig képes 
megérinteni bennünket”. 

Fotó: Jakab Mária Ilona

Kiállítás a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából 
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A Telki Fesztivál lassan két évtizede településünk legfőbb 
kulturális és közösségi rendezvénye. Ennek apropóján 
januárban a Telki Naplóban visszaemlékező sorozatot indí-
tottunk, amely a kezdetekre tekint vissza az egykori fő-
szervezők szemszögéből. Kortörténeti sorok és fotók 
következnek. 
  

Művészek Háza Telkiben 
 
Beindult az agyam, hogy kellene Telkinek egy Művészek Háza, 
hisz Pesttől félórára vagyunk, és milyen jó lenne egy második 
Szentendrét kreálnunk… 

Elképzeltem, hogy színészóriásokkal ültetnék egy szőlősort a 
faluban réztáblákkal, hogy járjanak vissza szüretelni, olyan bala-
tonfüredi Tagórésat. 

Kalandos úton sikerült megvennem azt a romos vályogházat 
fent, a templom mellett, ami, mint építkezés közben kiderült, 
őrületes energiaforrásra épült. Naná, hogy Callmeyer Laci ter-
vezte ezt is… De a papa, Callmeyer Ferenc kutatói munkájának 
is színtere lett, amikor előkerültek alapásás közben a középkori 
monostor kövei. 

Feri bácsitól tudom, hogy a katedrálisokat nem akárhova építet-
ték. Külön tudománya van annak, hogy az úgynevezett pálcás 
ember keresi a rendkívüli földsugárzásokat, és ha megtalálja, 
akkor oda építik a templomot. Ha bemegy az ember Telki temp-
lomába, akkor érezni is lehet valami felfoghatatlan békességet, 
nyugalmat. Ugyanezt érezte nálunk sok érzékeny ember, mert 
ha visszajöttek, akkor mindig ugyanarra a helyre ültek. Egy költő 
pedig három nap alatt írt annyi verset itt, mint Pesten hónapok 
alatt. Jógások is szerettek hozzám járni, mert ők is megérezték a 
hely rendkívüliségét. Feri bácsi mesélte, hogy a zsámbéki 
romtemplom is egy ilyen csodahelyen épült. 

Nálunk a templomdomb teli van kézzel vájt barlangokkal, mert 
ha jött a hír, hogy közeleg a tatár vagy a török sereg, akkor neki-
ugrottak, elkezdtek a domb oldalába folyosókat ásni. Márga 
agyagból van, így nyugodtan áshattak, mert az nem omlott 
rájuk. Amikor meg abbahagyták, akkor tüzet gyújtottak bennük 
és kiégették őket. Keletkezett is egy virágcserépszerű kéreg. 
Telihordták étellel-itallal, a betolakodók elől eldugva. 

Na, persze csak pár hónapig voltak biztonságosak, aztán besza-
kadtak, veszélyessé váltak. Feltöltötték szeméttel, amiből fekete 
föld lett. Mondom ezt nyugodtan, mert láttam az építkezés 
során. 

Egyik délután négykor, amikor a buldózeresnek lejárt a 
munkaideje, nyomott egy kikapcs gombot, és az óriási kiemelő 
kanala lezuhant a földre. Ott álltunk Callmeyer Lacival, és kongva 
remegett alattunk a talaj. Egész éjjel nem aludtam, hogy most mi 
legyen. Lesz egy újabb szinttel lejjebb egy középkori, földalatti 
kiállítótermem? Kati okosabb volt nálam, mert a következőt 
mondta: ne csináld, mert ha találtok valamit, akkor azonnal leál-
lítja a műemlékvédelmi hivatal az építkezésünket és jönnek 
porecsettel a régészek. Akkor sosem fog elkészülni a házunk. 

Callmeyer Laci persze már kora reggel ott volt, és azt tanácsolta, 
hogy egy kanál szélességgel csináljunk egy próbaaknát. A dózer 
beindult, és egy óra múlva már álltunk is bele a kanálba ketten, 
és mint egy lift, vitt lefele bennünket egy körben sárga agyag-lift-
aknában. 

Amikor leértünk – ez kilenc méterre volt az utcaszinttől –, elállt a 
szavunk, mert jobbról-balról fekete boltív közepében álltunk. 
Laci az ujjával kaparászta a fekete földet, mondván hogy ez már 
feltöltés. 

És akkor megcsillant egy kis fény. Kiderült, hogy a dózer kanala 
lecsapta egy vízszintesen fekvő üvegpalack nyakát. Ketten 
kaparásztunk, és magunkhoz vettük. Fent, a világosban egy 
szódásüveg formájú palackot forgattunk, az aljában egy kígyó 
reliefet láttunk. Maga az üveg jó nehéz és régi lehet, mert nem 
gyári munka, hanem szájjal fúvott üveg. Visszatemettük az aknát 
és elkészült a ház. 

Az építkezés során a helyiek sokszor tanakodtak az utcán, hogy 
vajon mi a fene készül itten. Rájuk való tekintettel elhatároztam, 
hogy legyen már egy nyílt nap nekik, hogy nézzenek meg min-
dent lakásavatósan. Aztán meg az jutott eszembe, hogy meg-
mutatnám a talált katedrális oszlopmaradványokat, az üveg-
palackot. Továbbvíve az ötletet, elmentem a helyi őslakosokhoz, 
hogy csináljunk egy helytörténeti kiállítást, hátha vannak nekik 
is dugdosott értékeik. Bíztak bennem, mert előkerültek a 
ládafiákból a rokolyák, menyasszonyi ruhák, feszületek, Mária-
szobrok. Külön falat kívánt az a rengeteg hímzett konyhai 
falvédő, amiken ilyeneket lehetett olvasni: „Az én uram olyan 
kincs, jó ha van, de jobb ha nincs”. 

Meglátva az antik menyasszonyi ruhákat, beugrott a következő 
ötletem, hogy az Iparművészeti Főiskola textilszakának adok 
lehetőséget, csináljanak divatbemutatót a vizsgamunkáikból. 
Jött is a Népszabadság címoldalán a következő kopf: 
Űrmenyasszony a Telki fesztiválon. Nekem a kedvencem az a 
ruha volt, amelyik egy kávés jutazsákba bújt lányon volt, akinek 

Fesztivál-visszatekintő – 2. rész 
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a haja rántott csirke lerágott csontjaira volt feltekerve hajcsa-
varók gyanánt. Na, ezzel a szürrealizmusom is képviseltette 
magát. 

Futótűzként terjedt a hír, már Pécsről is telefonáltak, hogy jönne 
egy jazz trió. Átmentem Budakeszire, mert ott meg egy gyer-
mekkórust ajánlottak. Aztán jelentkezett egy nyolctagú, 
komolyzenét játszó családi kamarazenekar. Egy ismerősöm meg 
mondta, hogy hozza a Psota Irént, meg a Madáchból másokat is. 

Elrohantam egy faiskolába, és vettem egy diófacsemetét, ástam 
neki gödröt, hogy a művésznő csak tegye bele, és kapával húzza 
rá a földet. 

Pörgött az agyam, hogy mi legyen a sorrend, ennyi műfaj hogy 
fog összeférni. Kitaláltam, hogy pénteken a hagyományos, szom-
baton a modern legyen, vasárnapra meg hívtam egy hon-
foglalási parádét bemutató társaságot, akik hoztak egy igazi 
jurtát, a gyerekeket íjazni tanították, miközben a várfal-kerítése-
men fakardos tusát vívtak a harcosok. 

A következő évben már az önkormányzat kérdezte tőlem, hogy 
vállalom-e ismét. Megállapodtunk, hogy a pénteki program a 

Művészek Házában lesz mindig, és Lőrinczy György, Mandel 
Róbert, Füzesi Attila lesznek a segítségemre. A többi napokon az 
önkormányzat tesz meg mindent a fesztivál sikeréért.  

Szombaton platós teherautón ülve egy rézfúvós zenekar 
ébresztette Telki lakosságát. A kézművesek kirakodóvásárt ren-
deztek a Fő utcában.  

Gólyalábas vidámkodás a gyerekekkel 

 

Aztán évről évre bővült a résztvevők sora Bordás-Varga Nóra 
igényes kiállítótermével, a Telki Énekkórus koncertjével a temp-
lomban, az időközben elkészült Faluházban koncertekkel, 
utcabállal, a nagyszínpadon fővárosi művészekkel, a Telki 
magánkórház képzőművészeti kiállításaival. 

Bujáki László

Psota Irén és Bujáki László

Érdi Tamás koncertje a Művészek Házában 

 I. Telki Fesztiva�l 2003.
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Üröm az örömben, avagy a 
komposztálás során 
felmerülő problémák 
 
Sokakat elriasztanak a komposztálástól a 
saját kezdeti problémáik vagy ismerőseik 

rossz tapasztalatai, holott ezeket a 
nehézségeket néhány egyszerű fogással 
könnyen el lehet hárítani. Az alábbi 
táblázat a leggyakrabban előforduló 
kellemetlenségek ellen ajánl bevált 
megoldásokat. 

A tapasztalatok szerint a legtöbb gondot 
a nagy mennyiségű fűkaszálék elhe-
lyezése jelenti. Erre alternatív megoldást 
jelenthet az ún. felületi komposztálás, 
amikor a kaszálékot rajta hagyjuk a pázsi-
ton. Ilyenkor viszont gyakrabban kell a 
füvet vágni, és ajánlatos speciális (mul-
csoló) fűnyírót használni, amely a levágott 
fűszálakat egészen apró darabokra vágja. 
A felületi komposztálás másik változata, 
amikor nem a gyepen marad a kaszálék, 
hanem a cserjék közé szórjuk, ahol diszk-
réten lebomolhat, vagy a különböző 
ágyások talajára talajtakarónak. Több 
biokertészeti irányzat talpköve a talaj 
szerves anyaggal való takarása, a mul-
csolás. Ezzel több legyet is ütünk egy 
csapásra: nehezítjük a gyomok kikelését, 
védjük a talajt, valamint a talajéletet a 
kiszáradástól, a perzselő napsugárzástól, 
és szerves anyaggal tápláljuk. Ha mégis 
edényben szeretné komposztálni a 
kaszálékot, segít a befülledés ellen, ha a 
komposztálóban (ősszel összegyűjtött) 
száraz lombbal, összeaprított gallyakkal, 
szalmával, faforgáccsal vegyíti a füvet. 

Bellon Erika 
KoKuKK Egyesület

A komposztálás örömei 
– 3. rész

A rózsabogár lárvája első pillantásra nagyon hasonlít a csere-
bogárpajorra. A rózsabogár-lárva lábai azonban csökevényesek, 
és teste – még a jól fejlett, nagy lárvák esetében is – jóval 
„puhányabb” látványt nyújt, mint egy pajoré.

cserebogárpajor rózsabogár lárvája

aranyos rózsabogár 
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A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
Csíp a dér, 
Csupasz ág feketéll, 
pihenő cinegék 
szeme még feketébb, 
s a nyitott kapunál 
didereg a Január 
 
(Szilágyi Domokos: Január) 
 
Újra gyerekzsivajtól hangos a Telki Zöldmanó Óvoda, az ünnepi 
időszak után ismét benépesítették a csoportszobákat. 

Ismét ellátogatott a Madárfiókákhoz (3-4 évesek) Ádám bácsi a 
Budakeszi Vadasparkból. „Még mindig fagy” című foglalkozáson 
a gyerekek beszélgettek arról, hogy mivel töltik az idejüket télen 
az erdő állatai. 

Az erdei állatok kicsit másképp készülnek a télre, mint mi, 
emberek. Vannak olyan madaraink, amik elköltöznek más 
vidékre, ahol nem fedi a tájat hó és jég, így könnyen találnak ott 
maguknak táplálékot. Ilyen például a gólya, a fecske, a fülemüle, 
a daru, a sárgarigó és más madarak. Olyan madaraink is vannak, 
amelyek nálunk telelnek, mint például a veréb, az uhu, a cinege, 
a fácán és társaik. Az erdei állatok között van, amelyik téli álmot 
alszik, és olyan is, amelyik egész télen az erdőt járja. 

Arról is szó esett, hogyan vészelik át a hosszú telet. A nálunk 
maradó madarainknak, és a téli álmot nem alvó állatainknak 
emberi segítségre van szükségük, mivel nem áll ren-
delkezésükre elég eleség. Azért, hogy ne egyék meg az őszi 
vetést, valamint ne vándoroljanak másik területre, a vadászok, a 
vadőrök etetőkbe helyeznek ki kukoricát, tápot és nedvdús 
takarmányokat. Ezeket főként az őzek, a szarvasok látogatják. 

A foglakozás végén üdvözölhették az újra hozzánk ellátogató 
albínó vadászgörényt, akit Anginak hívnak. Mivel ő egy 
ragadozó, megbeszélték, télen hogyan jut táplálékhoz. 

A Madarászovi (5-6 évesek) foglalkozáson Zsuzsa néni a 
Madáretető vendégeiről mesélt a gyerekeknek, akik mindig 
nagy izgalommal várják, milyen meglepetést hoz nekik. Fontos a 
gyerekekben tudatosítani, hogy milyen finomságokkal kínál-
hatjuk a madarakat a téli időszakban, ezért most erről tudhattak 
meg mindent. 

A madarak téli etetésének első és legfontosabb szabálya, hogy 
ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba! Ugyanis vendégeinknek 
nagy szükségük van a kihelyezett, magas energiatartalmú 

táplálékokra ahhoz, hogy megőrizhessék a súlyukat, és jó kondí-
cióban legyenek a tavaszi költési időszakra. 

Az etetési időszak Magyarországon az első fagyok beköszön-
tétől azok tartós megszűnéséig tart. Előfordul, hogy az évnek ez 
a periódusa november elejétől egészen áprilisig tart. Szakértők 
azt ajánlják, hogy ha a madáretetést új helyen szeretnénk 
bevezetni, már akár szeptember elején elkezdhetjük. Az áprilisig 
tartó etetést az indokolja, hogy ekkorra jellemzően kiürülnek a 
természetes maglelőhelyek, illetve a növények fejlődése sem 
indul még be. Ezért abban az esetben, ha sok magevő (pl. erdei 
pinty, meggyvágó) látogatja az etetőnket, gondoskodjunk apró-
magvas keverékről és almáról számukra! 

Koronavírus elleni védettség igazolása 
2022. május 1-jétől 
 
Koronavírus ellen védett személy az, aki az érvényes védettségét 
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) 
Korm. rendelet szerinti 
 
•      a) hatósági igazolvány (védettségi igazolvány), vagy 
•      b) védőoltást igazoló applikáció útján igazolja. 
 
2022.05.01-től annak érvényes az oltási igazolványa, aki: 
•      megkapta mind a három oltást, 
•      két oltást kapott (2.-tól számított) + 6 hónapig, 
•      két oltás utáni covid-fertőzés igazolásától számított + 6 

hónapig, 
•      2 egydózisú (pl. Janssen) oltást kapott, 
•      1 egydózisú (pl. Janssen) oltást követő + 6 hónapig, 
•      1 egydózisú (pl. Janssen) oltás utáni covid-fertőzés iga-

zolásától számított + 6 hónapig. 

A két oltással rendelkezők oltási igazolványa (2022.02.15. 
helyett) az európai uniós országok gyakorlatához igazodva 
2022. május 1-jéig lesz érvényes. 

Az óvodába továbbra is csak a védettség igazolását követően 
lehet belépni! A védettséget minden belépéskor igazolni kell az 
érvényes oltási igazolvánnyal/applikációval! 
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Program

Piacnapok Telkiben 
 

Minden második héten, szombaton délelőtt, a 
Pajta-Faluháznál 
 
Idén az alábbi napokon lesz piac Telkiben: 
 
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. 

Változott a posta nyitvatartása 
 
A Kórház fasor 22. szám alatt működő telki posta 2022. február 1-
jétől az alábbiak szerint tart nyitva: 
 
Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-18:00 
Kedd: 08:30-12:00, 12:30-16:00 
Szerda: 08:30-12:00, 12:30-16:00 
Csütörtök: 08:30-12:00, 12:30-16:00 
Péntek: 08:30-12:00, 12:30-16:00 

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

Idén márciusban és áprilisban az alábbi napokon lesz isten-
tisztelet Telkiben: 

március 6., március 20., április 3., április 17. 

 

Márciusi véradás 
 

2022. március 16-án, szerdán 15 és 18 óra 
között a Magyar Vöröskereszt szervezésében 
véradás lesz Telkiben, a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtárban (2089 Telki, 
Petőfi Sándor utca 2-4.) 

A véradás napján a véradók egyenek rendesen, igyanak 
legalább 2 liter folyadékot, és a váradásra hozzák el a TAJ-, és 
lakcímkártyájukat, valamint a személyi igazolványukat! 

Aki nem adhat vért, de szeretne segíteni, kérje meg ismerőseit, 
vagy kísérjen el egy új véradót! 

Aki vért ad, életet ad! 

 
 

 

Meghívó a Kodolányi-emlék-
tábla megkoszorúzására 
 
Minden Telkiben élő, kulturális örökségünk őrzését fontosnak 
tartó polgárt szeretettel hívunk a településünkön született 
Kodolányi János emléktáblájának megkoszorúzására. 

A koszorúzás és gyertyagyújtás 2022. március 11-én, pénteken 
délután 17:30-kor lesz a Polgármesteri Hivatal mellett álló 
szülőházon elhelyezett emléktáblánál. 

Kokukk Egyesület 

 

 

Kiállítás a Magtárban 
  

Állandó kiállításunk a járványügyi intézkedések betartásával 
továbbra is zavartalanul látogatható. 

A kiállítás címe: A Kárpát-medencei nemzetiségek zarándok- és 
kegyhelyei 

Cím: Budajenő, Magtár u. 5. 

Bejelentkezés: 06-70-580-5560 
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A Dió Patika címe: Táncsics Mihály u. 9. 
A Póczi Patika címe: József Attila u. 47. 
A Park Center Patika címe: Bianka u. 1. 
Az Angyal Patika címe: Fő tér 1. 

Hirdetés

 GÓLYAHÍR   

Ebben a hónapban 
született: 

Troják Gergely és Troják Beáta 2. gyermeke: 
Troják Blanka 

Gratulálunk! 

Ehavi számunk címlapján  
Püspök Emese 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 fotósok gyönyörű alkotásait, és min-
denkinek gratulálunk a közösségi oldalon is megosztott 
remek képekhez!

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806
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