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Sajnos tovább tart szomszé-
dunkban a rettenetes orosz-
ukrán háború. A háború tel-
jességgel elfogadhatatlan, az 
ártatlan áldozatok száma 
egyre nő. A közvetett 
következmények tragikusak, a 
menekültek áradata, a gaz-
daság helyzete, az infláció 
azonnal jelentkezik. A katonai 
kockázatok sem elhanyagol-
hatók: a front közeledik, 
berepülések történnek és 
egyéb másodlagos kockázati 
forrásokkal is számolnunk 
kell. Egy kistelepülés pol-

gármesterének nem feladata és szereptévesztés is lenne világ-
politikai kérdésekben megnyilvánulnia. Az alábbi témákról 
azonban fontosnak tartom, hogy szó essen. 

Az első az itt élők biztonságának kérdése. Úgy gondolom, hogy 
jelenleg extrém alacsony a közvetlen veszélyeztetettségünk. 
Bármilyen különleges esemény esetén egyértelmű tájékoz-
tatást, szükség esetén utasítást és segítséget fogunk adni. Soha 
ne legyen rá szükség! 

A második kérdés elvi, de egy ilyen bizonytalan helyzetben talán 
nem hiábavaló megfogalmazni. Tegyük egyértelművé, hogy az 
orosz agressziót semmi nem menti. Sem egyes ukránok vagy az 
ukrán vezetés vélt vagy valós korábbi bűnei, sem pártszimpátia 
vagy gazdasági érdek. Ártatlanok legyilkolására nincs mentség. 
Ebből az alapvetésből levezethetőek kötelességeink is, a 
menekültekkel kapcsolatos feladatvállalás, ami önkéntes, de 
fontos kötelezettség. Igyekszünk a magunk dimenziójában 
segíteni és biztosítjuk támogatásunkról a humanitárius 
szervezeteket és a civil segítőket is. 

Sajnos úgy tűnik, korai volt az öröm a járvány visszaszorulásával 
kapcsolatban. Reális kockázata van annak, hogy a menekülthul-

lám, az elmúlt hetek hűvösebb időjárása, a feloldott biztonsági 
intézkedések és tömegrendezvények nálunk is beindítják, ha 
már be nem indították a következő járványhullámot. A szomszé-
dos országokban már érzékelik a fertőzésszámok növekedését, 
Németország, Ausztria, Szlovénia és Horvátország is szigorított 
az intézkedéseken, és kicsi az esélye, hogy a vírus minket átug-
rott volna, sokkal valószínűbb, hogy jelenleg „radar alatt” terjed 
a fertőzés. Bár ne így lenne! Egy kedvező fordulat az időjárásban 
most jól jönne. Amíg kiderül, hogy merre haladnak a folyamatok, 
javaslom a védőmaszkok önkéntes használatát a zsúfolt, zárt 
terekben. 

Végül az utolsó téma a választás és népszavazás. Mire ezek a 
sorok megjelennek, talán már csak napok vannak hátra a 
választásig. Bízom benne, hogy minden zavartalanul fog zajlani. 
Kollégáim mindent megtesznek azért, hogy a megszokott 
módon biztosítsák a választások hátterét és feltételeit. 
Köszönöm a szavazatszámláló bizottságba jelentkezőknek, 
ellenőröknek, hogy elvállalták ezt a felelősségteljes megbíza-
tást! Telkiben általában magas a részvételi hajlandóság minden 
választáson az országos átlaghoz képest. Eddig semmiféle prob-
léma nem történt, bízom benne, hogy nem is fog. A jelölteket – 
már, aki megtisztelt megkeresésével – megkértem, hogy a 
közterületeinket szabályszerűen használják, és felhívtam 
figyelmüket a plakáterdő teljes feleslegességére. Ez utóbbi 
üzenet úgy tűnik, nem igazán jutott el senkihez, úgyhogy most 
bőségesen van lehetőségünk megszemlélni az indulók néme-

lyikét a közterületeken. Az eddigi 
kampányesemények és hirde-
tések a választási törvénynek 
megfeleltek, és reménykedem 
abban, hogy amíg a lap 
nyomdában van, addig sem 
történik semmi kirívó. Telki 
általában példát mutat a kul-
turált kampányidőszak terén. 

Ha lehetne hármat kívánni, akkor 
azt kívánnám, hogy legyen vége 
a háborúnak, a járványnak és a 
választási kampányban is meg-
mutatkozó politikai megosz-
tottságunknak. De sajnos még 
nem fogtam ki a csodatevő 
aranyhalat… 

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

2022. február 14. 
 

Tájékoztató ingatlan- 
struktúrával kapcsolatban 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
az ingatlanstruktúrával kapcsolatos szóbeli tájékoztatót, és a 
jogi lehetőségek, valamint a lehetséges intézkedések megvizs-
gálására kérte fel a polgármesteri hivatalt, valamint a település 
főépítészét. 
 

Helyiséghasználattal  
összefüggő kérdések 
 
A testület úgy döntött, nem változtat a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár helyiséghasználati díjai kapcsán a 
kedvezményezettek körén. Meghatározták továbbá, hogy az 
intézmény a munkarendjébe illeszkedve a 2022. évi ország-
gyűlési választáson nyilvántartásba vett jelöltek, jelölő 
szervezetek számára a kampányidőszakban maximum 2 alka-
lommal, hétköznapokon 2-2 óra időtartamra, a 71/2020. (VIII.31.) 
önkormányzati határozatban foglalt, kedvezmények nélküli bér-
leti díjakon biztosíthatja választási gyűlés, kampányrendezvény 
céljára a közösségi ház nagytermét. 
 

Intézményi  
gyermekétkeztetés kérdése 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közoktatási 
intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására 
vonatkozóan a Hungast Vital Kft-vel kötött vállalkozási 
szerződést úgy módosítja, hogy a szerződésben szereplő vál-
lalkozási díjat visszamenőleges hatállyal, 2022. január 1-jétől 
5,1%-kal megemeli. 
 

Intézményi takarítási 
szerződés módosítása 
 
A testület döntött arról, hogy hozzájárul a Dig-Build Kft-vel fenn-
álló, a takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 
módosításához, a szerződéses vállalkozói díj 5,1%-kal történő 
emeléséhez. 
 

BÖT hozzájárulás 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) Telki községet érintő költségvetési támogatá-
sainak összegét. 

 

Költségvetés beterjesztése 
 
A testület további tárgyalásra bocsájtva elfogadta Telki Község 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésének beterjesztését. 
 

Tájékoztató pályázatokról 
 
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat által benyújtott 
pályázatokról szóló tájékoztatót. 
 

Törvényességi felhívás 
megtárgyalása 
 
A testület megtárgyalta a Pest Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívását, és úgy határozott, hogy módosítja a 
Szervezeti és működési szabályzatról szóló 20/2019. (X.28.) 
számú önkormányzati rendeletet. 
 

Rendelet módosításának 
kérdése 
 
A képviselő-testület levette a napirendről a kitüntető díjak 
adományozásáról szóló helyi rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és felkérte a hivatalt a rendelet átdolgozására. 
 

Pályázat kiírása faház 
hasznosítására 
 
A testület úgy határozott, hogy pályázatot hirdet az önkor-
mányzat tulajdonát képező, Telki, Mandula köz 764/1-es hrsz-ú 
ingatlan (faház) hasznosítására és üzemeltetésére. 
 

Tájékoztató adóbevételek 
alakulásáról 
 
A képviselő-testület elfogadta a helyi adóbevételek alakulásáról 
szóló tájékoztatót. 
 

Február 22. 
 

Kitüntető díjak adományozásá-
ról szóló rendelet módosítása 
 

A testület elfogadta a kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 10/2019. (III.29.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
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Február 28. 
 

Bizottsági tag megválasztása 
 
A képviselő-testület dr. Kiss Esztert választotta meg a Szociális 
Bizottság külső (nem képviselő) tagjává. Az új bizottsági tag a 
döntést követően esküt tett. 
 

Polgári védelmi kérdések 
 
A testület úgy határozott, hogy az ukrajnai menekültek 
megsegítésére 1 millió forintos keretet különít el. Az összeg fel-
használása során a Telki Karitász által a katolikus közösségi 
házba befogadott menekültek ellátása prioritást képez. 
 

Költségvetés elfogadása 
 
A képviselő-testület megalkotta a 3/2022. (III. 1.) számú önkor-
mányzati rendeletet a 2022. évi költségvetésről. 
 

Épületüzemeltetési szerződés 
meghosszabbítása 
 
A testület úgy határozott, hogy a Norogáz Építési és Épületgé-
pészeti Szolgáltató Kft-vel 2021. április 7. napjától fennálló vál-
lalkozási szerződést 2022. november 30-ig meghosszabbítja. 
 

Polgármester szabadságolási 
ütemterve 
 
A testület elfogadta Deltai Károly polgármester 2022. évi 
szabadságolási ütemtervét. 
 

Faház hasznosítása 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat tulaj-
donát képező, Telki, Mandula köz 764/1-es hrsz-ú ingatlan 
(faház) hasznosítására és üzemeltetésére kiírt pályázatára a Néri 
Szent Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány által beadott – beadá-

si határidőn belül egyedüliként beérkezett – pályázatot érvé-
nyesnek nyilvánítja és nyertesként hirdeti ki, valamint felhatal-
mazza a polgármestert a hasznosítási megállapodás aláírására. 

Döntés díjazottak kapcsán 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Persányi Barnabás 
részére Telki Ifjúsági Díjat adományoz. Telkiért Érdemérem 
adományozására idén nem kerül sor. 

 

Március 10. 
 

Szavazatszámláló bizottsági 
tagok megválasztása 
 
A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
megválasztotta a Telki községben működő szavazatszámláló 
bizottságok tagjait és póttagjait. 
 

Civil szervezetek  
beszámolójának elfogadása 
 
A testület úgy döntött, hogy a 2021. évben támogatásban 
részesített helyi civil szervezetek beszámolóit elfogadja, és meg-
állapítja, hogy az elszámolások alapján a támogatási összegek a 
pályázati célnak megfelelően lettek felhasználva, visszafizetési 
kötelezettség megállapítására nincs szükség. 
 

Pályázat kiírása civil 
szervezeteknek 
 
A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a helyi civil 
szervezetek 2022. évi támogatása kapcsán, a helyi civil 
szervezetek részére nyújtható önkormányzati támogatásokról 
szóló 9/2017. (IV.04.) számú önkormányzati rendeletben foglal-
tak alapján. 

szb 

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! 
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Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a Telki községben működő civil szervezetek 
támogatására. 
 

I. Pályázati feltételek 
Pályázatot nyújthatnak be azok a helyi civil szervezetek, ame-
lyeknek: 

a)   a bejegyzett székhelyük Telki közigazgatási területén van, 
vagy 

b)   bejegyzett országos vagy regionális szervezetük Telki 
közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, 
vagy 

c)   tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Telki lakosság 
érdekében végzik. 

 

II. A pályázat keretében támogatható 
tevékenységek: 
A támogatás a civil szervezetek működési kiadásainak finan-
szírozásához, az általuk szervezett rendezvények, programok 
megvalósításához, a szervezet tagjainak részvételével megren-
dezendő versenyek nevezési díjainak biztosításához, a civil 
szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, 
működtetésével kapcsolatos programok úti- és szálláskölt-
ségéhez használható fel. 

 
III. Nem nyújtható támogatás annak a 
kérelmezőnek, amelyik: 
a)   politikai tevékenységet folytat 

b)   vállalkozási tevékenységet folytat 

c)   a támogatást nem Telki község polgárai javára végzett 
tevékenységre, illetve rendezvényre kívánja fordítani 

d)   nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyi-
séggel 

e)    az előző évi támogatással tárgyév január 15-ig nem számolt 
el 

 

IV. A pályázaton felosztható keretösszeg 
A keretösszeget a képviselő-testület a mindenkori költ-
ségvetésében határozza meg. 

A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térí-
tendő támogatás. 

 

V. A pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok 
Pályázati adatlap (letölthető innen: 
https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2692-palyazat-civil-
szervezeteknek) a szükséges mellékletekkel. 

A pályázathoz csatolandó: 

a)    Nyilatkozat arról, hogy a szervezet más pályázaton ugyan-
erre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de 
az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához. Ebben az 
esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell. 

b)   Hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, 
igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez, és köz-
zétételéhez. 

c)   Nyilatkozat arról, hogy az előző támogatás felhasználásáról a 
támogatási szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat 
felé a szervezet elszámolt. 

d)   Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról (a tájékoztató melléklet szerint), közzétételi 
kérelem az érintettség fennállása esetén. 

e)   Nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása nincs. 

f )   Nyilatkozat arról, hogy a szervezet megszüntetésére 
irányadó jogszabályban meghatározott eljárás nincs folya-
matban. 

g)   Nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek (azaz hatóság jogerős és 
végrehajtható határozata, illetve jogerős bírósági határozat 
munkaügyi jogsértést nem állapított meg). 

h)   Nyilatkozat a támogatási igényben foglalt adatok, informá-
ciók és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és 
hitelességéről. 

i)    Nyilatkozat arról, hogy a pályázó gazdasági tevékenységet 
nem folytat. 

j)    Igazolás a Mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről. 

k)   A civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy a működési 
egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képvi-
selője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az 
előző években részesült támogatásban, melynek során a 
szükséges dokumentumo(ka)t már benyújtotta, és az azóta 
eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum 
benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető). 

 

VI. A pályázat benyújtásának módja és 
ideje 
Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 

A pályázatot zárt borítékban, Telki Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve, a Telki Polgármesteri Hivatal-
hoz (2089 Telki, Petőfi utca 1.) 2022. április 20-ig lehet benyúj-
tani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat helyi civil szervezetek 
támogatására”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15. 

Pályázat civil szervezeteknek 
Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 9/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján 
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Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. 
február 28-i ülésén döntött arról, hogy Persányi Barnabás 
részére idén Telki Ifjúsági Díjat adományoz. 

Barnabás kitűnő tanulmányi eredményei mellett rendszeresen 
kimagasló sikereket ér el a sakk (sport) és a matematika 
területén. 

Sakk 
 
Sakkban sokszor volt Pest megye Diákolimpiai Bajnoka 
egyéniben és csapatban, 2018-ban a korosztályos Országos 
Csapat Diákolimpia egyéni tábladíjasa lett. Egyéniben, korosztá-
lyában országos bajnok (2017, 2019), Országos Diákolimpiai 
Bajnok (2015, 2017), 2020-ban pedig Budapesti Diákolimpiai 
Bajnok. 

Egyéniben, korosztályában Blitz Európa-bajnok (2018), Rapid 
Európa-bajnok (2015), Európai Uniós Bajnok (2013, 2016), Rapid 
Európai Uniós Bajnok (2018). Az Online Sakkolimpián felnőtt 
csapatban 5-8. helyezett. 2017 óta a FIDE (Nemzetközi 
Sakkszövetség) sakkmesteri címének birtokosa. 
 

Matematika, logika 
 
2014-ben egyéniben 1. helyen zárt az Országos Zrínyi 
Matematika Versenyen (a több mint 10 ezer induló közül), 2015-

ben ezüstérmet szerzett az 
Országos Logika Verse-
nyen, valamint az Országos 
Pangea Tehetségkutató 
Matematikaverseny külön-
díját is megkapta. Csapat-
ban a legjobb eredménye 
egy bronzérem az Orszá-
gos Bolyai Versenyen. 

 

Tanulmányok 
 
Persányi Barnabás ezek 
mellett mind a telki Pipacs-
virág Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolában, mind a Toldy 
Gimnáziumban mindvégig 
kitűnő tanuló volt. 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban 
egyaránt megkapta a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 
díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumától, 2019-ben és 2021-
ben pedig a Fővárosi Önkormányzat Élen a tanulásban, élen a 
sportban díját. 

Gratulálunk Barnabásnak a Telki Ifjúsági Díjhoz! 

Persányi Barnabás az idei ifjúsági 
díjas 

Idén március 11-én este tartották a közös telki megemlékezést 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkal-
mából. 

A Kodolányi Közösségi Házban először a Himnusz csendült fel, 
majd Lévai Tímea és Poppre Ádám megható zenés-verses 
műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. Ünnepi beszédet mon-
dott Deltai Károly polgármester, majd a Szózat eléneklésével 
zárult az est. 

Fotó: Jakab Mária Ilona, szb 

Telki tisztelgés a hősök emléke előtt 
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Új éjszakai járat a Zsámbéki-
medencében 
 

Első körben próbajárat jelleggel 
 
Régóta szolgáltat témát a környékbeliek körében egy Zsámbéki-
medencei éjszakai buszjárat indításának kérdése. 

Az elmúlt időszakban a térség polgármesterei által támogatott 
és sokak számára fontos lakossági kezdeményezés révén a Volán 
Egyesülés is megvizsgálta az igényt, és közölte, hogy azt 
megalapozottnak, indokoltnak tartja. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium illetékesei, a szakmai háttérin-
tézmények is kiértékelték és támogatásukról biztosították az 
ügyet, így hamarosan – első körben próbajárat jelleggel – útjára 
indulhat a régóta vágyott éjjeli menetrendszerinti buszjárat. 

A forgalmi és technikai részletek kidolgozását a Volánbusz 
megkezdte, így várhatóan idén májusban utazhatunk majd 
először a kért menetrendszerinti járattal. A kihasználtságot késő 
őszig, legkésőbb év végéig fogják kiértékelni, és ezt figyelembe 
véve döntenek majd a járat jövőjéről. 

szb

Veszettség elleni védőoltás 
 
Tisztelt Állattartók! Telki Község Önkormányzata tájékoztatja 
Önöket, hogy 2022. évben az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltása és féregtelenítése az alábbi módokon végeztethető el. 

1.    A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az önkor-
mányzat által támogatott „kampányoltás” formájában. 

       A kampányoltás helye: a Telki, Harangvirág u. 26. szám alatti 
állatorvosi rendelő 

       A kampányoltás ideje: 2022. április 6. (szerda) 10:00-
16:00; 2022. április 9. (szombat) 13:00-17:00 (pótoltás) 

       A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 6000 Ft, 
féregtelenítés díja: 200 Ft/10kg. 

2.    Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése mellett az 
állat tartási helyén is, vagy bármelyik állatorvosi rendelőben 
annak díjszabása szerint. 

A kampányidőszakban (április 6-a és 9-e között) háznál beadott 
oltás kiszállási díj nélküli, időpont egyeztetése a +36-30-867-
0718-as telefonszámon lehetséges. 

Folytatódik a zöldhulladék 
gyűjtése 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2022-ben is a már-
cius 15-e és december 15-e közötti időszakban a hónapok 2. és 
4. csütörtökén szállítja el településünkről a megfelelő módon az 
ingatlanok elé kitett zöldhulladékot a szolgáltató Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. 

Megújult a műfüves pálya 
hálója 
 
Március első hétvégéjén megújult a Muskátli parkban lévő 
műfüves futballpálya hálója. Telki Önkormányzatának anyagi 
támogatása, valamint a Telki SE és a Budajenői KSE felnőtt fut-
ballcsapatok önkéntes tagjainak munkája révén (a szorgos 
kezek egyetlen nap alatt felkötözték) csodálatos lett az új 
labdafogó. Köszönet érte! 

A zöldhulladékot a hulladéknaptárban megadott gyűjtési 
napokon lehet kihelyezni bármilyen átlátszó 120 literes zsákban, 
idén áprilisban 14-én és 28-án. (További gyűjtési napok a hul-
ladéknaptárban: https://www.telki.hu/docs/csatolmanyok 
/2022_telki_hulladeknaptar_tajekoztato.pdf ) 

A Zöld Bicske kéri, hogy aki teheti, a jogszabályi előírások-
nak megfelelően és környezetünk megóvása érdekében a 
zöldhulladékot biológiailag lebomló zsákban gyűjtse! 
Amennyiben ágakat kívánnak elszállíttatni, azt a megfelelő 
méretre darabolva készítsék elő (1 méternél nem hosszabb 0,5 
méternél nem vastagabb átmérőjű kötegeket képezve)! A szál-
lítás napján a szolgáltatással rendelkező ingatlanok elől maxi-
mum 0,5 m3 (5 db köteg) kerül elszállításra. 
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Erdélyi és gyimesi pünkösdi utazás 
– két év kihagyás után újra! 

A járvány miatti kényszerű szünet után újra nagy csoporttal 
szeretnénk utazni Gyimesbükkre pünkösdkor, hogy együtt 
ünnepelhessünk, emlékezhessünk testvértelepülésünkkel, és 
minél többen megismerhessék Telkiből is a gyönyörű erdélyi 
tájakat, Gyimesbükk csodálatos értékeit, hagyományait, a 
„régiek” pedig, akik már voltak korábban, újabb szépségeket és 
értékeket fedezhessenek fel. 

2022. június 2-án, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és 
néhány rövid erdélyi megálló után este érkezünk Gyimesbükkre. 
Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál lesz. 

Másnap, pénteken egész napos kirándulás: a csoport egy 
részének busszal a Csíki- és/vagy Kászoni-medence vidékén (a 
pontos útitervet a résztvevők kívánságai alapján rögzítjük majd, 
a csoport összetételének és igényeinek megfelelően), a túrázni 
vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb helyein. 

Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd 
délután a csángók történelmét is bemutató program keretében 
a gyimesi katolikus plébánia felett található Csángó Keresztút 
végén tartunk közös megemlékezést és koszorúzást a Telki által 
adományozott stációnál. 

Pünkösdvasárnap következik az immár hagyományos gyimes-
bükki rendezvény, a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors vona-
tok megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet, és 
műsor a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál, valamint a néhány 
éve felújított vasúti őrháznál. Délután közösségi program 
Gyimesbükkön. 

Pünkösdhétfőn, június 6-án hajnalban hazaindulás. Az útvonalat 
a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a forgalomtól 
és időjárástól függően további szép és ismert erdélyi helyeken. 

A busz költsége fejenként várhatóan 25.000 Ft, családokkal 
utazó gyerekeknek 5.000 Ft (az önkormányzat a testvér-
települési kapcsolatok fejlődése érdekében a busz költségeinek 
egy részére mindenképpen támogatást nyújt). A kinti szállás és 
ellátás költségei a plébánia turistaszállásán vagy családoknál 
várhatóan kb. 25.000 Ft/fő. 

Figyelem! Nagyon fontos, hogy lássuk az előzetes igényeket és 
terveket, így kérjük, hogy mindenki, aki érdeklődik, illetve 
szeretne részt venni, előzetesen jelentkezzen egyénileg vagy 
családosan (lehet nem telkieket is hívni, budajenőiekre kife-
jezett örömmel számítunk!), online, a https://tinyurl.hu/7KnL/ 
URL-címen, 2022. április 15-ig, utána pontosítjuk a részleteket. 

Móczár Gábor testvértelepülési referens 
a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke 

2022. április 30-án, szombaton komposztálás kezdőknek és 
haladóknak a telki Kodolányi János Közösségi Házban! 

A program: 
 
10:00-14:00 A Humusz Szövetség standján a komposztálás 

eszközeinek bemutatása, tanácsadás, játékok gyerekeknek 
és felnőtteknek 

10:00-14:00 Ökomata - kérdések és válaszok a komposztálásról 

10:30-12:00 Víg Vitália talajökológus előadása a kom-
posztálásról 

12:00-14:00 Komposztálók fóruma - Gyakorló helyi kom-
posztálók osztják meg tapasztalataikat, válaszolnak a 
felmerülő kérdésekre. Fűnyesedék és komposztálás, 
ágnyesedék és komposztálás, mulcsoló fűnyírás, kom-
posztálás magaságyásban, büdös-e és miért (nem), mik azok 
a fura izék benne. 

Mindenkit várunk, aki nem hallott róla, aki még tanácstalan, 
akinek néha gondjai akadnak és aki szívesen megosztaná a 
tapasztalatait! 

KoKuKK Egyesület 

Komposztnap 
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„Ebben az évben egy tehetséges, fiatal költőt hívtunk meg a 
Költészet napján hagyományosan megrendezett kortárs irodal-
mi estre. Vendégünk Ferencz Mónika költő, műfordító 1991-ben 
született Budapesten, és mindeddig csupán egyetlen verses-
kötete, egy vékony kis könyv, a „Hátam mögött dél” jelent meg. 
De ennek a kötetnek a versei olyanok, hogy a szerző a tavalyi 
évben megkapta érte a szakma egyik legrangosabb díját, a 
Szépíró-díjat junior kategóriában.” – írtuk a költőről 2020 
tavaszán. 

A pandémia miatt a költői est akkor és a következő évben is 
elmaradt. Azóta viszont – olvasói örömére – a szerző újabb önál-
ló kötettel büszkélkedhet, a szintén a Scolar Kiadónál megjelent 
„Búvárkodás haladóknak” című verseskötettel. Idén áprilisban 
már két kötet verseiről beszélgetünk a Költészet napja alkal-
mából. Mivel az ünnep hetének péntekje (irodalmi estjeink 
szokásos időpontja) idén Nagypéntekre esik, a költővel a Húsvét 
utáni héten lesz alkalma találkozni az érdeklődőknek. 

„Ami a gyermekkorból megmaradt, elfér egy gyűszűben” – idézi 
a költő egyik verssorát kötete fülszövege, ami így folytatódik:„és 
ebből a gyűszűből felkel aztán a Nap, hogy később nyugovóra 
térjen a felnőttkor világában. Hiszen ahogy a döntéseinknek, 

úgy a kényszerű élethelyzeteknek is megvan a maga iránya, 
legalábbis ez az, ami Ferencz Mónika első kötete alapján egy 
egyszerű iránytű négy sarkával is leképezhető. A kötet főtenge-
lyén dél jelenti a magas hőfokon égő, impulzív időszakot, észak 
pedig a lassú megnyugvást, amit a skandináv erdők és gleccse-
rek árasztanak magukból. 

»A gyermekkor legnagyobb hazugsága szerint bármerre for-
dulsz északnak tartasz«, és ha ez valóban így van, akkor előbb 
utóbb mögéd kerülnek a nehéz időszakok.” 

Ferencz Mónika a JAK, a FISZ és a Köménymag irodalmi kör 
tagja. Műfordításait többször is díjazták. Verseivel és a szerzővel 
2022. április 22-én ismerkedhetünk meg közelebbről. Az alkal-
mon Molnár Krisztina Rita beszélget a fiatal költővel. 

A rendezvény helyszíne: a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár 

Időpont: 2022. április 22., péntek, 18 óra 

Minden költészet iránt érdeklődőt szeretettel várunk! 

KOKUKK Egyesület 

Ferencz Mónika: Üvegek 
Most egy üveg megtelik a kihalásra ítéltek spórájával, 
és parafadugóval lezárva, úszik a vízen.  
Antik üveg, dichroic üveg, háztartási üveg 
sorakozik egy vers negyedik sorának polcán 
elhagyatva, mint egy földöntúli üveggyár épülete, 
és kiszolgáltatva az égő napnak, 
mint a Notre Dame üvegablakai, 
és az üvegfák, üvegtavak, üvegállatok. 
Jársz közöttük a napfényben, kiábrándultan, 
vétkesen és céltalanul. 
Óvatosan jársz, nehogy felriaszd álmukból 
az istenfélő molylepkéket. 
Nincs az az üvegcsörömpölés, 
ami ne zavarna meg egy nyugodt éjszakát. 
Amit felépítünk, az mind leomlik egyszer. 
Törmelék lesz. 
A sellők könnyeit faragja ki belőle a tenger. 

„Ami a gyermekkorból kimaradt, elfér 
egy gyűszűben” 
Költészet napi est Ferencz Mónikával, a Kokukk Egyesület szervezésében

Ahogyan a koronavírus-járvány miatti korlátozások közül egyre 
többnek búcsút inthetünk, úgy pezsdül fel Telkiben is a közössé-
gi élet. Immáron olyan is előfordulhat, hogy két rendezvényt 
szinte egyidőben tartanak meg – ilyenkor jön kapóra, hogy 
megépült a Katolikus Közösségi Ház is a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár szomszédságában! 

Február 17-én e sorok írója egymás után betért mindkét 
intézménybe, és érdekesebbnél érdekesebb előadásoknak, 
beszélgetéseknek lehetett szem- és fültanúja. Egyik helyszínen 
egy könyvbemutató (Bánó Attila: Jobb), a másikon pedig a fenn-
tartható jövő (Dr. Hartmann Péterrel) került a fókuszba, és mind-
két eseményen hasznos információkkal gazdagodhatott a 

közönség. Előbbi rendezvényen a mű ismertetése mellett szá-
mos közéleti témáról is szó esett, míg utóbbi rendkívüli tanul-
sággal szolgálhatott a tekintetben, hogy vajon mennyire 
vagyunk környezettudatosak, és egyáltalán tudjuk-e, tényleg a 
fősodorban szereplő hírek által elénk tárt „zöld” megoldások-e a 
leginkább ökotudatosak. 

Érdemes tehát résen lenni, hogy ne maradjunk le az egyre pezs-
gőbb közösségi-kulturális élet programjairól Telkiben – ebben 
segítenek a Telki Portálon és a Telki Facebook-csoportokban 
rendszeresen megjelenő ajánlók és plakátok, kísérjék őket 
figyelemmel! 

Szilágyi Balázs 

Egyre több program színesíti Telki életét 
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Koszorúzás a Kodolányi-emléktáblánál 

Idén március 11-én egy maroknyi csoport gyűlt össze, hogy a 
hagyományoknak megfelelően koszorút tegyenek Kodolányi 
János településközpontban álló szülőházának falára, az emlék-
tábla mellé. 

Az író, publicista és kritikus 1899. március 13-i születésének 
évfordulója alkalmából tartott megemlékezés során minden 

évben érdekes részleteket tudhatunk meg Kodolányi 
munkásságáról, hála a Kokukk Egyesületnek, és Boross Klárának, 
aki az író egy-egy jeles vagy éppen kevésbé ismert művéből 
olvas fel részleteket. 

szb

Telkiben is fejleszti otthoni 
hálózatát a Telekom 
 

Az országszerte zajló hálózatfejlesztési program részeként a 
Telekom Telkiben is korszerű, optikai hálózatot épít ki. 

A település légkábellel ellátható részein a kivitelezési munkála-
tok már folyamatban vannak – az érintett területek a Telki 
Portálon található térképen láthatók, itt: https://www.telki.hu 
/docs/csatolmanyok/NGA_Tajekoztato_level_2022marc_Telki_fi
n.pdf. A fejlesztés várhatóan 2022. harmadik negyedévének ele-
jére készül el, amellyel a tervek szerint 900 háztartás számára 
lesz elérhető a Telekom optikai hálózata. 

A település többi részén jelenleg az optikai fejlesztés tervezése 
zajlik, a hálózatfejlesztés itt előreláthatólag 2023. első negyed-
évének végére fejeződik be. 

További információk: https://www.telki.hu/index.php/hir-
cikk/2698-telkiben-is-fejleszti-otthoni-halozatat-a-telekom 
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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 főszer-
vezők szemszögéből. Kortörténeti sorok és fotók 
következnek. 

Hogyan kezdődött? 
 

Telki Fesztivál a Bordás-házban 
 
Úgy maradt meg bennem, hogy több fesztivál is volt akkoriban 
a környéken, ami az uniós csatlakozási szerződés 2003. áprilisi 
aláírásához kapcsolódott. 

A Telki Fesztivált Mandel Róbert lantművész kezdeményezte, aki 
egy kis csapatot szervezett maga mellé a falubeliekből. A csapat 
tagjai: 

Füzesi Attila, aki egyszemélyes kulturális intézmény volt 
Telkiben. Kastélytúrákat szervezett, vezetésével bejárhattuk az 
országot, közösen mehettünk a Budapesti Tavaszi Fesztivál prog-
ramjaira, a jó szemmel kiválasztott eseményekre, előre szerve-
zett belépőkkel. Részt vett több hagyomány megteremtésében 
és támogatója volt mások kezdeményezéseinek is. 

Bujáki László grafikusművész először a Rákóczi utcában, egy kis 
parasztházhoz épített pajtában rendezett kiállításokat. Voltunk 
ott egy lélegzetelállító kiállításmegnyitón, ami örök emlék 
marad. 20 év távolából is emlékszem az illatokra, fényekre, a 
felfüggesztett drapériákra és festményekre, az angyalhangú 
gyermekkórusra. Katedrálisban éreztük magunkat! 

A Művészek Házában, amit később a Petőfi utcában épített – sok 
munkát maga végezve –, az első télen Mikulás előtt rajzversenyt 
hirdetett a falubeli gyerekeknek. A különdíjat azóta is becsben 
tartjuk, a kézzel varrott macit Flóra lányunk kapta meg. 

Lőrinczy György a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik vezető 
menedzsere volt, akkoriban költözött Telkibe. Gyuri családjával, 
tapasztalatával, kapcsolatrendszerével és lelkesedésével az 
egyik motorjává vált a szervezőcsapatnak. 
 

Bordás-ház 
 
2002-2003-ban kiállítássorozat volt a Petőfi utcában. Kis óvodá-
nak épült ott egy ház 2001-2002-ben, de aztán másképp 
alakult… Miután elkészült, hónapokig üresen állt. Szerettük 
volna felavatni és örömmel megtölteni az új házat! Így született 
meg a gondolat, hogy rendezzünk kulturális eseményeket, avas-
suk fel művészbarátainkkal a termeket! 

2002 karácsonya előtt pár nappal Feledy Balázs nyitotta meg 
Gulyás Judit textilművész háromnapos, mesés kiállítását, majd 
Várady Róbert festőművész nagyméretű képeit, László Kata 
írországi fotóit, a Borbás család (Tibor, Dorka, Márton) bronz- és 
üvegszobrait, Lukácsi László világhírű üvegplasztikáit láthattuk, 
végül Molnár Kata kortárstánc fotói zárták a sorozatot. 

A megnyitókat koncertek, könyvbemutatók, költői est, táncház 
és egyéb kísérő események követték hónapról hónapra. Óriási 
élmény volt! Sok izgalmas, szép percet szereztünk magunknak 
és a falubeli közönségnek. Közben a ház is megtalálta a fela-
datát. 

Kiállítás megnyitó - Gulyás Judit és Feledy Balázs a Bordás-házban 
(2002. december 21.) 

 
A 6. kiállítás-hétvége 2003 májusában nálunk egybeesett az I. 
Telki Fesztivállal. 
 

I. Telki Fesztivál 
 
Már a tervezés folyamata is élmény volt a szervezőcsapattal, sok-
sok nevetéssel, ötleteléssel. A Pajta mögött akkor, először felállí-
tott nagyszínpadon professzionális előadók léptek fel. A 
Művészek Házában a ház és a kőkerítések által ölelt udvaron állt 
egy színpad, ahol különleges események zajlottak. Mandel 
Róbert zenekara zárta a péntek esti programot, mikor kitört a 
vihar. A közönség a padokat, székeket felkapva vidáman futott 
az esőben a Pajta felé, ahol – mintha mi sem történt volna –, folyt 
tovább a koncert, óriási sikert aratva. 

Másnap Velich Ritának, az Operaház vezető jelmeztervezőjének 
csodálatos színpadi ruhái vonultak fel. Fellépett Érdi Tamás zon-
goraművész, és este argentin tangó táncosok parádés bemu-
tatóján üthettük a taktust. 

Argentin tangó a Művészek Háza színpadán, I. Telki Fesztivál 2003. 
 
A Bordás-ház összes termében a telki képzőművészek alkotásait 
állítottuk ki. Láthattuk, hogy mennyi tehetséges alkotó él közöt-
tünk! A festő- és grafikusművészek megtöltötték a falakat. 

Műsoron kívül, teltház előtt lépett fel Pasztircsák Polina, aki egy 
balladát énekelt – 20 évesen, akkor még zeneművészeti szak-
középiskolásként. Drámai előadását először döbbent csönd 
fogadta, aztán orkánként tört ki a taps! Úgy éreztük, nagy jövő 
előtt álló, különleges tehetséget hallottunk. 

Fesztivál-visszatekintő – 3. rész 
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A Még Színház gólyalábasai a Bordás-ház előtt 
 

A Petőfi utca – rendezvénytér 

 Iparművészek szabadtéri kiállítása, I. Telki Fesztivál 2003. 
 
Az iparművészek az utcán rendezkedtek be. Karsai Zsófi és Holló 
István ékszerstandot állítottak, Szűcs Blanka és Nyíri Kati az 
utcán átvetett kötelekre függesztették fel ruhakollekcióikat. 
Keramikusok, fafaragók jöttek Budajenőről. 

A telki gyerekek elcserélhették vagy méltányos áron eladhatták 
kinőtt játékaikat. A Petőfi utcában megnyílt az első Telki 
ÖkoPiac, ami aztán két éven át működött a Pajtában – 
széleskörű kínálattal – minden szombaton. Nagyszerű volt a 
kínálat és a hangulat! 

ÖkoPiac minden szombaton 8-tól 11-ig 2003-2005.  
(A csapat 2004.) 

A nagysikerű fesztivál után alig vártuk a folytatást! Az alapító 
szervezőcsapat még 4 évig, 2007-ig szervezte, élvezte a közös 
munkát. Ezek alatt az évek alatt megalapoztak egy sor, azóta is 
élő hagyományt, mint amilyen a helyi művészek számára biz-
tosított bemutatkozási lehetőség, a különböző művészeti 
gyerekcsoportok fellépése, vagy a gyerekek játékcsere-beréje, 
alkotásaik árusítása. 

A Bordás-ház továbbra is évről évre megnyílt ezeken az ünnepi 
napokon, és hosszú éveken át részese maradt a Telki 
Fesztiválnak. Emlékeink közül kiemelnék néhányat! 

Bordás András építész kultúr-diplomáciai munkájának köszön-
hetően 2010-ben a fesztivál idejére megkaptuk a bécsi közpon-
tú skót bencés archívum Telkire vonatkozó, valamennyi fellel-
hető rajzát és térképét. A féltett dokumentumokat Czernin úr, az 
archívum könyvtárának igazgatója hozta el, és ő nyitotta meg 
előadásával a kiállítást is, „A Bécsi Skót Bencések Telkiben 1702-
1881” címmel. 

 Skót bencés térképek és tervrajzok a Bordás-házban,  
VIII. Telki Fesztivál 2010. 

Skót bencés térképek és tervrajzok a Bordás-házban,  
VIII. Telki Fesztivál 2010. 

A Szent István királyról nevezett telki bencés apátság pontos 
alapítási évszáma és falainak kontúrja sem ismert. Első adatunk 
1198-ból való, amikor III. Ince pápa levelében az apátsági 
épületek renoválását, a működési gyakorlat megreformálását 
követeli. Az apátság alapítása ez alapján vélhetőleg jóval ko- 
rábbra tehető. Bár a kiállítás és az elhangzott beszéd nem adta 
meg számunkra a döntő válaszokat, a látogatóknak nagy 
élményt szerzett. 

A fesztiválprogramunkat idővel kiegészítettük a kiállító 
művészek teljes életpályájának vetítettképes előadásával is. 
Nagy élmény volt a nézőknek, akik testközelből kérdezhettek, 
beszélgethettek a művészekkel, de nagy élmény volt maguknak 
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az alkotóknak is, mert legtöbbjük nem prezentált még ilyen 
átfogó anyagot az életművéről. 

Egy-egy évben megismerhettük 
ily módon mások mellett az A. 
Tóth Sándor festőművész és a 
Blattner Géza alapította ARC-EN 
CIEL avantgárd színház (Párizs, 
1928-1940) történetét, Békés Rozi 
grafikus, Bozóky Mara jelmez- és 
díszlettervező, Karsai Zsófi 
keramikusművész, Holló István 
szobrászművész, Szűcs Edit 
jelmeztervező, Gulyás Judit tex-
tilművész alkotásait és életpá-
lyáját. Kétszer is eltöltöttünk fél-
fél délutánt Hajdú D. András 
dokumentarista fotóssal, aki 
Kongóban töltött hónapjainak 
élményeiről, kihívásairól beszélt. 
Nagy pillanatok voltak! 

Békés Rozi illusztrátor a kiállítása alatt rajzolt is a gyerekekkel,  
X. Telki Fesztivál 2012. 

Szerveztünk a frissen felépült tornateremben környékbeli fiatal 
zenekaroknak koncertet, Telki Sziget címmel. Az ötletet lányunk 
gimnazista osztálytársaiból, a Prohászkában összeállt zenekar, a 
ScreamAhead adta. Bár végül nem lettek zenészek ezek a fiúk, 
biztosan emlékezetes élmény marad a fesztiválfellépésük. 

Szabó Sipos Ágoston, aki szintén bemutatkozott azon az estén, 
ma már két együttesben is (Hitch Funkers, 4TETT) elismert 
dobos, zeneszerző. 

 A ScreamAhead koncertje a tornateremben,  
IV. Telki Fesztivál 2006. 

Házi koncert is minden évben szerepelt a Bordás-ház prog-
ramjában. Többször köszönthettük Pojják Lászlót, aki nagy siker-
rel játszott megzenésített verseiből a legkisebbeknek. 

Pojják László játszik a kicsiknek a Bordás-ház kertjében, 
 X. Telki Fesztivál 2012. 

Az elmúlt évek egyik várva várt szombat délelőttjét a Telki 
Régizene Együttes (Bajnai Berta furulya, Kéringer Gábor furulya, 
Kincses Klára csemballó, Szabó Zsolt viola da gamba) aranyozta 
be mindannyiunknak. 

Régizenészek a kertben, koncert után, 
 XV. Telki Fesztivál 2017. 

A kiemelkedő élményekről még hosszasan beszélhetnénk. 
Minden év újabb kiállítókat, előadókat, barátságokat, 
ismeretségeket hozott, és nem csak nekünk. A programok mel-
lett örömmel marasztaltunk mindenkit egy koccintásra, beszél-
getésre. Kialakult egy törzsközönség, akik az eseményekre már 
előre készültek és minden évben bővült a látogatói kör. 

A Bordás-ház 2002 és 2019 között, 18 éven át összesen (5+) 17 
gazdag programú fesztiválhétvégét rendezett. 

Időközben megsokszorozódott a falu lakossága, felépültek 
intézményei. Ma már a Kodolányi Közösségi Ház szervezi a kul-
turális életet. Sok sikert, sok szép programot kívánunk! 

 

Bordás-Varga Nóra, Bordás András - Bordás-ház 

Fotók: Telki Napló, Bordás-Varga Nóra 

 Szűcs Edit jelmeztervező egyik 
bemutatott munkája, 

 XIV. Telki Fesztivál 2016.
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Farsang 2022 
 
A járványügyi intézkedések miatt a farsangot ebben az évben is 
csak osztálykeretben tudtuk megrendezni. 

Az alsós diákok jelmezbe öltözve, játékos feladatokkal, mulat-
sággal töltötték a délutánt. Idén a felsős osztályok egy-egy 
országot mutattak be életképpel és rövid produkcióval. 
Mindenki komolyan vette feladatát, és sokat dolgozott az adott 
ország megjelenítéséért, a hangulat megteremtéséért. A zsűri 
„körbeutazhatta” a világot Írországtól Brazíliáig. 

Nagyon jó hangulatú, az iskolaközösséget összekovácsoló ren-
dezvény volt. Köszönjük szépen a telki vállalkozóknak és a 
szülőknek az értékes tombolaajándékokat! 

 

Könyvtárlátogatás 
 
Az 5.b osztály ellátogatott Budajenő újonnan nyílt elbűvölő, kis 
könyvtárába. Köszönjük a szeretetteljes fogadtatást Seregley 
Erzsébet könyvtárosnak! 

Pancake Day 
 
Március 1-jén a Pancake Day projektnapot ismét palacsintázás-
sal töltöttük. 

Interaktív, ügyességi és kirakós játékok mellett receptek is 
gazdát cseréltek, sőt, még palacsintapörgető versenyre is sor 
került. A húshagyó keddhez, a kultúrtörténeti háttérhez kap-
csolódó szövegeket olvastak és videókat néztek a gyerekek 
angolóráikon. Ez a nap mindig nagy sikernek örvend! 

Pénzügyi oktatás az általános iskolában 
 
Iskolánk is csatlakozott a március 7-től 11-ig megrendezésre 
kerülő országos PÉNZ7 programhoz. A fókuszban a diákok 
pénzügyi tudatosságának elmélyítése állt. 

A felső tagozaton a tanórák számos játékos, interaktív kísérő-
programmal egészültek ki, például online kvízjátékkal, abból a 
célból, hogy a gyerekek ez irányú tudása minél szélesebb 
eszköztár segítségével bővülhessen. 

A téma nagyon pozitív visszhangra talált diákjaink körében. A 
gyerekek örömmel terveztek meg egy-egy nagy bevásárlást 
képzelt családjuk részére, szereztek tudást a digitális biztonság 
témakörében, illetve gondolkodtak és vitáztak a zöld családi 
kassza megvalósításáról. 

A hét folyamán megtapasztalhattuk, hogy a tanulók igen nyitot-
tak a matematika gyakorlati alkalmazására, és a pénzügyi 
nevelésnek megvan a létjogosultsága ebben a korai időszakban. 

Iskolai hírek
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Magabiztos győzelem a kosárselejtezőn 
 
Iskolánk III. korcsoportos fiú kosárlabda csapata győzelemmel 
zárta a diákolimpia megyei selejtezőjét Törökbálinton. 

Fantasztikusan játszottak a fiúk, végig vezettek a mérkőzések 
alatt. A megyei döntőt a Telki Sportcsarnokban rendezik 
(lapzártánkat követően) március 28-án, hétfőn 10 órától. 

Csapattagok (a képen balról jobbra): Ispán Balázs, Lengyel 
Martin, Horváth Márton, Karskó János, Taksonyi Zalán, Kis 
Botond, Ádám Benedek, Iván Tamás Bogdán Dániel, Rédey 
Barnabás, Siba Dániel, Simon Mátyás, Hevesi Bernárd. 

 
Éremeső a Pest megyei sakk Diákolimpián 
 
2022. március 5-én rendezték meg a Pest megyei sakk 
Diákolimpiát. A versenynapon az 1. és 2. korcsoport (2012-ben és 
azután születettek) lány és fiú csapatai ültek a sakktáblákhoz. A 
lányoknál első helyezett lett Krizer Zsófia, Baranics Borka, 
Ferenczi Zsófia csapata, így bejutottak az országos döntőbe. A 
második helyen végzett – az aranyérmesektől csak egy ponttal 
lemaradva – Kovács Flóra, Orosz Hajnalka, Orosz Tímea és 
Hovanyecz Heléna csapata. Az ezüstérmet tehát elhozták, de 
örömünk felemás, mert az országos döntőben az iskolát 
kategóriánként csak egy csapat képviselheti, így nem ők, hanem 
a harmadik helyen végzett Veresegyház B csapat jutott tovább. 

A fiúknál szintén aranyérem született: 20 induló csapat közül 
első helyezett lett Varga Marcell, Liu Qili, Szita Bendegúz és 
Bergmann-Kiszely Bende csapata, így ők is bejutottak az orszá-
gos döntőbe. A bronzérmet is elhoztuk: harmadik helyen 
végzett Vincze Máté, Fekete Milán, Szabó Mátyás és 
Wancsakovszky Zalán csapata. Nyolcadik helyezett lett 
Bergmann-Kiszely Kende, Berecz Iván, Vizi Botond, Vincze Noel 
csapata. Ez is kiváló eredmény, hiszen 20 induló csapatból úgy 
szerezték meg a nyolcadik helyet, hogy a korcsoporton belül ők 
a legfiatalabbak, ráadásul Kendének és Noelnek ez még csak a 
második versenye volt. 

A február 12-én megrendezett Pest megyei sakk Diákolimpia 1. 
és 2. korcsoportjának egyéni versenyén is jól szerepeltek diák-
jaink. Ebben a korcsoportban a profik az amatőrökkel együtt ját-
szanak, így igen kemény ellenfelek is voltak. A fiúknál kife-
jezetten erős volt a mezőny. Ebben a két korcsoportban 
nemenként az első három helyezett jut tovább az országos dön-
tőbe. Az 1. korcsoportban, a lányok versenyében Orosz Tímea 
második helyezést ért el, így bejutott az országos döntőbe. A 2. 

korcsoportban Krizer Zsófia bronzérmes lett, így ő is szerepelhet 
az országos megmérettetésen. Ferenczi Zsófia az ötödik, 
Baranics Borka a hatodik, Kovács Flóra a hetedik, Orosz Hajnalka 
pedig a nyolcadik lett. A fiúk 2. korcsoportjában Liu Qili 
veretlenül az első helyen végzett, így ő is bejutott az országos 
döntőbe. Szita Bendegúz a tizedik lett. 

Gratulálunk az elért eredményekhez és köszönjük a felkészítést 
Pregitzer György tanár úrnak! 

Az országos Diákolimpia egyéni és csapat döntői májusban 
lesznek. 

    2. helyezett Orosz Tímea                    1. helyezett Liu Qili 

 

 

3. helyezett Krizer Zsófia, 5. 
helyezett Ferenczi Zsófia, 6. 
helyezett Baranics Borka (a 
képen az 5-6. helyezettek 

fordított sorrendben állnak)

Fent balról jobbra: Solymosi 
László, a Pest megyei 

Sakkszövetség elnöke és 
Pregitzer György; lent balról 

jobbra: Ferenczi Zsófia, 
Baranics Borka, Krizer Zsófia

Balról jobbra:  
2. helyezett csapat (Orosz 
Tímea, Hovanyecz Heléna, 

Orosz Hajnalka, Kovács Flóra), 
1. helyezett csapat (Krizer 

Zsófia, Baranics Borka, 
Ferenczi Zsófia)

Pregitzer György a versenyző 
fiúk körében



1. helyezett csapat (Varga Marcell, Liu Qili, Szita Bendegúz, 
Bergmann-Kiszely Bende), 3. helyezett csapat (Vincze Máté, 

Fekete Milán, Szabó Mátyás, Wancsakovszky Zalán) 

 

Ezüstös Bolyai-verseny 
 
Örömmel adjuk hírül, hogy a Bolyai Természettudományos 
Csapatverseny Dél-Nyugat Pest Megye fordulójában az 5. a 
osztályos diákok „Farkasok” csapata a 2. helyet szerezte meg. 
Csapattagok: Brickner Marcell, Deme Arnold, Varga Marcell, Tichy 
Áron. Felkészítő tanár: Kuffler Andrásné. 

Szívből gratulálunk! 

 
 

 

 
Tanulóink felvételi pontátlaga 
 
Minden tanévben nagy izgalom kíséri nyolcadikos tanulóink 
középiskolákba való jelentkezését, a középfokú felvételi eljárás-
ban való részvételüket. A hosszú folyamat a január végi magyar 
nyelv és matematika központi felvételi vizsgákkal kezdődik, 
majd február végén, illetve március elején szóbeli megméret-
tetéssel folytatódik. Április 29-én tudjuk majd meg, hogy melyik 
diákunk melyik középiskolába nyert felvételt. 

A vizsgákat komoly felkészülési időszak előzte meg. Minden 
diákunk igyekezett ezen a fontos eseményen a lehető legjobb tel-
jesítményt nyújtani. Büszkék vagyunk nyolcadikos tanulóinkra, az 
országos átlagnál lényegesen jobb eredményt értek el! 

8. évfolyamos diákjaink pontjainak átlaga: 34,37 - magyar 
nyelv, 32,28 - matematika 

Országos átlag: 30,01 - magyar nyelv, 22,66 - matematika 
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A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
Minden évben február 2-án a természet olyan kincséről 
emlékezünk meg, amelynek megőrzése nemcsak az országok, 
hanem az egész bolygónk érdeke. A Vizes élőhelyek világnapja 
jó alkalmat kínált arra, hogy bemutassuk az óvodásoknak a 
tavak, patakok és folyók élővilágát, már februárban előkészítve a 
márciusi víz világnapját. A víz szennyezését és tisztítását is 
bemutathattuk a gyerekeknek. Sok érdekes tapasztalatot 
szerezhettek a vízzel és a szennyezőanyagokkal kapcsolatban. 
Minden csoportban lezajlottak a nyílt napok, ahol most csak a 
kollégák nézhették meg, hogy a gyermekek milyen 
tevékenységekben vehettek részt. Betekintést nyerhettek abba 
is, hogy hogyan zajlik egy-egy nap a másik csoportokban, az 
óvodapedagógusok milyen módszereket, eszközöket alkalmaz-
va fejlesztik játékosan a gyermekeket. Ebben a hónapban is volt Madarászovi az 5. életévüket betöltött 

gyerekeknek. A mostani program a „Forró szívek, hideg lábak” 
címet kapta. Az interaktív játékok során kiderült, hogyan esnek 
szerelembe, milyen hangon udvarolnak, milyen nyomokat hagy-
hatnak maguk mögött. Lopakodó rókával ismerkedtünk, osonva 
vadásztunk. Vidra életmódját és külső tulajdonságait, méreteit 
hasonlítgattuk a rókáéval. Holló hangját, erős csőrét, 
repülésének ügyességét ismerhették meg, mindig élményekkel 
gazdagodhatnak a gyermekek. Madárfióka programon a 
kisebbek megtudhatták Ádám bácsitól, miért jó a kidőlt fa az 
erdőben, mennyi állatnak ad menedéket, milyen rovarok élnek 
benne. Simogattak gabonasiklót és megfigyelhettek egy 
fakopáncsot is. 

A csoportokban rendkívül érdekes tevékenykedésekben vehet-
tek részt a gyermekek. Jártak az Északi- és Déli-sarkvidékeken, 



ahol az ott élő emberekkel és 
állatokkal, az életmódjukkal 
ismerkedtek meg, segítettek 
az eszkimóknak halat fogni 
vacsorára. Színek birodalmá-
ban jártak, majd a téli öltöz-
ködéssel ismerkedtek meg. A 
téli madáretetés nagyon fon-
tos feladatunk volt. A gyere-
kek megtudhatták azt is: „Mi 
történik éjjel, amikor alszunk? 
Kik dolgoznak éjjel? (Mentő-
sök, rendőrök, tűzoltók, köz-
lekedésiek, egészségügyiek, 
gyárakban dolgozók, pékek, 
vendéglátósok, stb.)” Éjszakai 
állatok életmódját ismerhet-

ték meg. Közlekedési eszközöket figyeltek meg, a gyalogos 
közlekedés szabályait gyakorolták. Megtudhatták, hogyan 
közlekedtek az emberek régen, hogyan közlekednek most.  Majd 
a dinoszauruszok nyomában jártak. Megismerkedtek hazánk víz-
parti élővilágával, fejlesztették az érzékszerveiken keresztül a 
taktilis érzékelésüket. Energiameséken keresztül ismerkedtek 
meg a fenntartható fejlődéssel játékosan. Kemence melegével, 
közösen sütött pizzával pedig eljutottunk a legjobban várt  
programunkhoz, a farsanghoz. 

Farsangi tevékenységeik népszokásokkal, hagyományokkal, 
télkergetéssel, hiedelmekkel és a busójárás történetével teltek. 
Az érzelmi ráhangolódás és a kapcsolatteremtő játékok fokozták 
a farsangi mulatság hangulatát. Volt eszem-iszom, dínomdánom 
és táncmulatság. Miután sikeresen elűztük a telet, a csoportok 
sétáik során megfigyelték az ébredő természetet, amelynek jelei 
már az óvodaépületek udvarain is nyomon követhetők: kinyíltak 
a hóvirágok, kibújtak a tulipánok, krókuszok, nárciszok. Várjuk 
nagyon a tavaszt! 

Telki Zöldmanó Óvoda 

Oktatás 17

www.telki.hu

Megújult energiával megy tovább az 
élet a Zöldmanó Óvodában 
Kibővített ülést tartott az óvoda Szülői Szervezete a Kodolányi Közösségi Házban, 2022. február 24-én

A lecsengőben lévő pandémiás helyzetben reményteli egyeztetés 
zajlott február végén, amikor az óvodai Szülői Szervezet (SzöSz) 
szokásos egyeztetésére az óvodavezetésen túl az önkormányzattól 
Deltai Károly polgármester urat, Dr. Lack Mónika jegyzőasszonyt, 
Koltai Piroska alpolgármestert és mint az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány képviselőjét is meghívta, hogy együtt tekintsék át az 
előttük álló félév feladatait. Ennek rövid összefoglalóját igyekszünk 
csokorba szedni. 

Az első és talán legfontosabb gond, hogy a pedagógushiány sajnos 
nem kíméli óvodánkat sem. Az óvodavezetés szerint a szolgálati 
lakás az, ami nagymértékben tudna segíteni. Az önkormányzat, 
mint fenntartó ebben partner, az ehhez szükséges terület és 
épületterv megvan, az építkezést a Fő utcai ingatlan értékesítésé-
vel tervezte finanszírozni, azonban erre nem volt jelentkező. (Az itt 
lévő régi posta épülete lakhatatlan, nem alkalmas a felújításra.) 
Várjuk a kedvező pályázati feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolód-
va felmerült kérdésként a helyettesítések, összevonások rendszere, 

mely igencsak szabályozva van, mivel 1 héten csak 2 napot 
helyettesíthet egy kolléga. Jelenleg a helyzet még éppen kezel-
hető. Szintén ehhez kapcsolódik a takarítás-fertőtlenítés 
kérdésköre, hiszen „karantén-helyzetben óvónő, dadus, mindenki, 
aki él és mozog, fertőtlenít”. Extra takarító személyzet allokálására 
nincs lehetőség, mivel „ad hoc” van rá szükség. 

Felmerült a szappan-kérdés. Sok az érzékenybőrű gyerek, az 
ekcémás panasz. A járvány előtt is ezt a szappant használták, jelen 
helyzetben azonban lényegesen többet mosnak kezet a gyerekek, 
ezért különösen fontos a kellő öblítés és a víz felitatása – és nem 
dörzsölés – papírtörlővel. Sajnos most nincs lehetőség saját 
törölköző használatára. Mindezzel együtt a vezetőség utánanéz, 
hogy van-e lehetőség másik, kímélőbb szappant használni. Saját 
szappant és krémet csak igazolással lehet bevinni, amit külön kell 
egyeztetni az óvónénivel. 

A Tengelice utcában kiemelten fontos az árnyék és árnyékolás 
kérdése, legyen az napvitorla, pergola vagy reluxa-jellegű sötétítés. 
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Program

Piacnapok Telkiben 
 

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

Az önkormányzat pályázat nélkül nem tud jelenleg erre plusz 5-10 
millió forintot fordítani, a meglévő napvitorlákat tudja biztosítani. 
Kiegészítéshez már érkezett szülői felajánlás. Amint érdemi lépés 
történik, külön beszámolunk róla. Emellett a fenntartótól kaptunk 
ígéretet arra, hogy fákat telepít az udvarra. 

Felmerült az ételallergia miatti EpiPen injekció kérdése. Az önkor-
mányzat vállalta ennek finanszírozását. Egyelőre hiánycikk, ám 
amint lesz, úgy természetesen az óvodai dolgozók oktatást is fog-
nak mellé kapni. Ehhez kapcsolódóan az óvodavezetés külön kom-
munikációt indít arról, mi vihető be az óvodába, akár szülinapokra, 
rendezvényekre. Külön felhívják a szülők figyelmét, figyeljenek oda 
arra, hogy gyermekeik időként megpróbálnak titokban bevinni az 
óvodába édességet, tárgyakat. A lurkók nagyon trükkösen rejtenek 
el zsebükben néha egy-egy szelet csokit, és ezzel kínálják társaikat, 
ami súlyos veszélyt is jelenthet. 

Néhány kérdést a folyton változó helyzet felülírt, azonban fontos 
megemlítenünk, hiszen a helyzethez a SzöSz is igyekszik rugal-
masan alkalmazkodni. Ilyen például, hogy a járványhelyzetre tekin-
tettel az óvoda a félév elején május végéig minden zárt térben 
lebonyolítandó programot eltörölt, mivel az épületbe csak az mehet 
be, aki a pedagógiai programhoz illeszkedő tevékenységet végez. 
Ennek megfelelően a Madarászovi foglalkozások engedélyezve 
vannak, az anyák napja, az ehhez kapcsolódó fotózás, a ballagás 
azonban nem. Hasonló okból nem engedélyezték a buszos kirán-
dulásokat sem. Ezzel együtt a szülők kérték az óvodavezetést, hogy 
a fotózást vegyék fel a nevelési programba, az anyák napja 
részeként. Természetesen csak azoknak a gyerekeknek, akiknek a 
szülei kérik. Reméljük, hogy e kérdésekben hamarosan lesz változás! 
Amint kapunk tájékoztatást, azt továbbítjuk a szülőknek. 

Megemlítésre került, hogy az iskola most adta be pályázatát öko-
minősítésre. Reméljük, hogy meg is nyeri, így jobban biztosítható 
lesz a folytonosság a két intézmény között. 

Végül, de nem utolsó sorban sok szó esett a karbantartásokról. A 
karbantartási naplóban feljegyzettek rendre megoldódnak, azon-
ban ezeken túl sok olyan kisebb-nagyobb feladat is van, amelyet a 
SzöSz a Föld napja programhoz kapcsolódva, egy óvodaszépítési 
nap keretében, szülői összefogással szeretne megoldani, egyez-
tetve az óvodavezetéssel és az önkormányzattal. Ilyen pl. a kültéri 
rönkbútorok felújítása vagy a homokozó felásása. A SzöSz össze is 
állított egy programtervezetet, melynek tervezett időzítését 
keretes írásunkban összegezzük. A program állásáról hírleve-
lünkben, az alapítvány Facebook-oldalán és honlapján (www.telki-
gyerekalapitvany.hu) is folyamatosan beszámolunk. Nagy 
örömünkre az új udvari játékok telepítése megtörtént, amit mi 
szülők is megcsodálhatunk majd ezen a napon. 

Nagyon nagy feladat hárult az elmúlt időszakban az óvoda dolgo-
zóira, a SzöSz igyekszik erejéhez mérten segíteni, hogy tavasztól 
még mosolygósabb arcokat lássunk. 

Pálfy Éva, a Szülői Szervezet vezetője 

Református 
istentisztelet 
 
Minden hónap első és har-
madik vasárnapján délután 4 
órakor református istentisz-
teletet tartanak a Kodolányi 
János Közösségi Házban. 

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

április 3., április 17., május 1., 
május 15. 

A szépítő program egy előzetes tervezet, a benne szereplő időpont 
egyeztetés és szervezés alatt van.
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 áprilisában a  
következőképpen alakul:   

április 3., vasárnap 10:00-16:00 - Dió Patika 
április 10., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 
április 15., Nagypéntek 10:00-16:00 - Park Center Patika 
április 17., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
április 18., Húsvéthétfő 10:00-16:00 - Póczi Patika 
április 24., vasárnap 10:00-16:00 - Angyal Patika 
 
A Dió Patika címe: Táncsics Mihály u. 9. 
A Póczi Patika címe: József Attila u. 47. 
A Park Center Patika címe: Bianka u. 1. 
Az Angyal Patika címe: Fő tér 1. 

Hirdetés

 GÓLYAHÍR   

Ebben a hónapban 
született: 

Tóth Imre és Tóthné Baranyi Ágnes  
2. gyermeke: Medárd 

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Budapesten, Telkiben, Zsámbékon és Mogyoródon bolti 
őrzésre vagyonőröket keresünk. 

Állandó nappalos, élelmiszerbolt üzletlánc, munkaidő a 
bolt nyitvatartási idejében. 

 
Hétköznap:1200 Ft/óra 
Hétvégén:1400 Ft/óra 

 
Érvényes vagyonőri okmányok szükségesek! 

Jelentkezni e-mail-ben: misi.vagyonvedelem@gmail.com 
vagy minden hétköznap nap 08-17-ig telefonon, a 

06305958910 számon. 
 

Skip Solution Kft 



20 Közérdekű

2022 március

KözösségÖnkormányzat

Mint ismeretes, az egy hónappal ezelőtt kitört orosz-ukrán 
háború miatt menekülők ellátásából Telki is igyekszik kivenni a 
részét egyénileg, cégek által, civil és karitatív szervezetek révén 
és önkormányzati téren is. Széleskörű összefogás, önkéntes 
aktivitás vette kezdetét. Gyűltek az adományok, a felajánlások, 
sokan segítettek elszállásolásban, utaztatásban, adomány eljut-
tatásában. Telki a legjobb arcát mutatta meg. 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a válság 
kezdetén úgy határozott, hogy az ukrajnai háború elől 
menekülők megsegítésére a 2022. évi költségvetéséből 1 millió 
forint keretösszeget különít el. 

Az önkormányzat adománygyűjtő alszámlát nyitott és meghir-
dette a ,,Telki Segít” kezdeményezést. Erre a számlára fogadjuk a 
lakossági adományokat és az adománygyűjtő számlára érkező 
összegekről külön nyilvántartást vezetünk. 

Az elkülönített önkormányzati támogatás összege és a 
beérkezett lakossági adomány felhasználása a Budajenő Római 
Katolikus Plébánia helyi karitatív szervezete, a Telki Karitász cso-
port közreműködésével történik, azzal a megkötéssel, hogy az 
átadott pénzösszeg felhasználása során elsődleges prioritásként 
a Telki Katolikus Közösségi Házba befogadott és elszállásolt 
ukrajnai menekültek ellátása szerepel. 

A számlára eddig rendkívül gyorsan, fantasztikus mértékű fela-
jánlások érkeztek. Jelen tájékoztató írásáig 1.920.000 Ft érkezett 
harminc feletti adományozótól, 10.000 Ft és 1.000.000 Ft közötti 
összegekben. Ez sok mindenre ad lehetőséget. 

A felajánlásokat az önkormányzat által biztosított forrással 
együtt csak és kizárólag a menekültek megsegítésére, ellátására 
lehet fordítani. Egyeztetés történt a Karitász és a telki Szociális 
Biztosság között, illetve az érintett szervezetekkel és kidolgoztuk 
a támogatási módszertant. A beérkezett adományokat a saját 
forrással együtt átengedtük a Telki Karitásznak, amely a támo-
gató, segítő tevékenység helyi szakmai, karitatív szervezete. 

A katolikus közösségi házba folyamatosan érkező, ott elszállá-
solt személyek ellátásán kívül a Telki Karitász és Telki Község 
Önkormányzatának Szociális Bizottsága fog segíteni a magán-
házaknál befogadottakkal kapcsolatos esetleges feladatokban 
is, amennyiben ezt a befogadók kérik. Elsősorban nem közvetlen 
pénzügyi támogatásról lehet szó, bár egyes esetekben – vonat-
jegyek vásárlása, illetékek befizetése, stb. – erre is szükség lehet, 
hanem például meleg étel biztosításában, gyógyszerek beszer-
zésében, stb. A segélyalapban összegyűlt forrás tehát a magán-
szállásokon befogadottak ellátásához is hozzájárulhat. 

Sok önkéntes ajánlott fel szakmai segítséget, jogsegélyt, 
fordítást, stb. A Telki Polgármesteri Hivatal is igyekszik segíteni az 
éppen aktuális jogi, eljárásrendi kérdésekben, szervezési felada-
tokban. 

Ahhoz, hogy a Telki Karitász, a Szociális Bizottság, a magán szál-
lásadók, a civil segítők koordináltan tudjanak tevékenykedni, és 
egymással kommunikálni, létrehoztunk egy Facebook-csopor-
tot, melynek elérhetősége a cikk végén található. Kérjük, hogy 
akik befogadtak menekülteket, vagy részt vesznek támo-
gatóként, lépjenek be ebbe a csoportba! A csoportban lévők 
váljanak egymás ismerőseivé és vegyék fel egymással a kapcso-
latot. Ez a csoport lesz a segítő munkában részvevők platformja. 
Itt igyekezni fogunk minél több hasznos információt, 
elérhetőséget megadni, illetve itt lehet majd segítséget kérni, 
felajánlani, és hozzájutni az Alap forrásaiból biztosítható segít-
ségekhez. 

Köszönet minden támogatónak, segítőnek, önkéntesnek! 

Deltai Károly polgármester, Telki Karitász, Telki Község 
Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

A „Telki segít” Facebook-csoport itt elérhető: 
https://www.facebook.com/groups/1317228382080295 
 
Kérjük, támogassa továbbra is a menekültellátást, csatlakoz-
zon az ellátásban résztvevők köréhez! 

Pénzügyi felajánlásokat továbbra is várjuk a Telki Önkormányzat 
segélyalapja elkülönített számlaszámára: 

11742348-15441881-10500020 

Megjegyzés rovatba kérjük, írják be, hogy Menekültellátás. 

Menekültellátás Telkiben 

Ehavi számunk címlapján  
Szalókiné Fodor Veronika  

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!


