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Talán feltűnt, talán nem, de 
nem tartozom azok közé a 
politikusok közé, akik a „csap-
ból is folynak”, akik minden 
kockakövet ünnepélyesen át-
adnak, és az óvodai fellépé-
seken kitakarják a gyerekeket. 
Ez tudatos döntés, mert ízlés-
telennek és kártékonynak tar-
tom a túlszereplést. Most 
mégis egy kicsit szeretném a 
figyelmüket igénybe venni. 

Az elmúlt két járványos év, az 
elvadult politikai viszonyok és 
általában véve az egyre virtu-

alizálódó világ megfosztott minket a beszélgetéstől, ami viszont 
minden egészséges közösség létszükséglete. A beszélgetések 
nélküli világ, a virtuális „buborékokba” szorulás a szélsőséges és 
ellenséges gondolkodás melegágya. 

A beszélgetések többsége persze spontán, de sokan csak úgy 
tudnak egymással kapcsolatot teremteni, ha ennek van valami-

lyen apropója, egy helyzet, egy lehetőség. Egy ilyen lehetőségről 
szeretnék most beszámolni. 

Korábban olykor-olykor tartottam nyitott, nem hivatalos 
fórumokat, „Beszélgessünk!” címmel. Ezt a szokást szeretném 
feleleveníteni most, hogy ismét van lehetőségünk a személyes 
találkozásra. Nem közmeghallgatásra, fogadóórára gondolok – 
mert az most is van és volt, az más műfaj –, hanem egyszerű, tea 
vagy üdítő melletti kötetlen beszélgetésekre a világ dolgairól. 

Az általam kezdeményezett beszélgetések időpontjáról a 
telki.hu oldalon és a Facebookon is hírt fogok adni, és tisztelettel 
várok minden kedves érdeklődőt. 

Tervezem továbbá, hogy a következő időszakban meghívottak 
bevonásával, különféle témákban szervezek pódiumbeszél-
getéseket, amik szintén ugyanezt a célt szolgálják, de más 
módon is próbálom segíteni az emberi kapcsolatok újjáépítését, 
és erre bíztatok mindenkit. 

Beszélgessünk! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Önkormányzat

Deltai Károly polgármester 2010 óta vezeti Telkit. A 2019-
ben kezdődő önkormányzati ciklus felénél arra voltunk 
kíváncsiak, hogyan látja a település első embere a most 
zajló, kihívásokkal teli időszakot, és hogy mennyire sikerült 
megvalósítani azokat a terveket, amelyeket az előző 
választások előtt kitűzött maga és a község elé. 

- Ez a harmadik ciklus, amelyben Ön a polgármester – alighanem 
a legnehezebb is egyben. Mit gondol, hogyan teljesített, illetve 
teljesít Telki vezetése – a polgármester és a képviselő-testület – 
az egészségügyi válsághelyzetben, majd most, a humanitárius 
válság idején? 

- Épp ciklusfelezőnél járunk, ilyenkor érdemes áttekinteni, 
hogyan állunk időarányosan terveink megvalósulásával. Nyilván 
nem árulok el titkot azzal, hogy a több mint két éve tartó 
világjárvány és a vele együtt járó rendkívüli körülmények, ren-
deleti kormányzás mindent átírt, minden tervet zárójelbe tett. 

A járványhelyzet kezelésének idején, a különleges jogrendben 
Telki kiemelkedően jól vizsgázott úgy a járványkezelés, mint az 
egyéb szervezettség és kiváltképp a tájékoztatás, kommuniká-
ció, kapcsolattartás terén. Erre számos visszajelzésünk van, 
országos kitekintésben is büszkék lehetünk magunkra, hisz pél-
daként tekintettek ránk. A település összefogott, 
együttműködött és működött. Köszönet mindenkinek! 

- 2019-ben a belterületi utak állapotának javítását, a pormentes 
burkolatú utak arányának növelését tűzte zászlajára. Hogyan 
halad ennek ügye és mi várható e téren 2024-ig? 

- A tavalyi programban nyolc utca újult meg. Idén ennél valami-
vel többet szeretnénk felújítani. Sok függ attól, hogy nyerünk-e 
pályázatot, amire sajnos egyre kevesebb esély van. Ha minden 
jól megy, 2024-ig közel húsz útszakasz újul meg. 

- A másik fontos irányvonalként a településfásítást jelölte meg – 
időarányosan hogyan állunk ebben? 

- Időarányosan mindenben elmaradásaink vannak, sőt, legtöbb 
tervünkből vissza is kell vennünk. Az elmúlt két év sajnos nem 
engedte meg, hogy a terveinket kövessük, és ki tudja, mi vár 
még ránk, hisz a járvány nem múlt el, és itt egy új probléma, a 
háború. A zöldfelületi mutató szinten tartása, sőt, növelése sze-
rintem fontos feladat. Miközben egyre több az aszfalt, a háztető, 
az egyensúlyt csak a meglévő faállomány védelmével és új fák 
telepítésével lehet megőrizni. A közterületi fásítással azért 
szépen haladtunk, és van rá esély, hogy a ciklus végéig utolérjük 
magunkat. Amire kevés esélyt látok, az az, hogy a fásítási prog-
ramnak azt a részét is be tudjuk fejezni, ami a magántelkekre 
vonatkozik, támogatott facsemeték biztosításával. 

- Az elmúlt bő évtizedben felépült Telkiben a hiányzó 
intézményi infrastruktúra, és immáron az üzemeltetés jelenti a 
fő feladatot. Mi a véleménye: az egészségház, a sportcsarnok, a 
közösségi ház, a könyvtár, valamint a kibővített iskola és óvoda 
milyen szakmai színvonalon tudják ellátni a feladataikat? Van 
esetleg olyan terület, amely több – akár közösségi – forrást 
igényelne? 

- Az intézmények nem egyszerre létesültek, és eltérő 
körülmények között működnek. Az egészségház bevált és a kri-

tikus időkben jól vizsgázott. A sportcsarnok a leginkább 
kihasznált intézményünk, nagyon nagy a sikere. A közösségi ház 
a járvány idején nem, vagy alig tudott működni, de az elmúlt 
hónapokban végre megnyithatott. Egyre több és egyre vál-
tozatosabb a program, egyre népszerűbb is a lakosság körében. 
Bízom benne, hogy egy év múlva már lesz annyi tapasztalatunk, 
hogy irányokról, tendenciákról is beszámolhassunk. 

Bár jó kapcsolatot ápolunk egymással, és igyekszünk támogatni 
az iskolát, az ottani szakmai munka már nem kapcsolódik 
közvetlenül az önkormányzathoz. Az óvoda kapcsán sok a 
kihívás, és vannak olyan területek, ahol a közösség 
együttműködése nélkül nem lehet továbblépni. Szerencsére a 
szülői oldalról nyitottság és kezdeményezőkészség tapasztal-
ható, így látok lehetőségeket. A következő időszakban meg-
próbáljuk ezt a nyitottságot szorosabb együttműködéssé alakí-
tani. 

- Milyen pályázatokon indult eddig idén Telki és milyen esé-
lyeink vannak ezeken? 

- Minden pályázaton igyekszünk indulni, amelyen csak a 
leghalványabb esélyünk is van nyerni. Sok pályázatnak sajnos 
nem vagyunk alanyai, ezeken nem is indulhatunk. Eddig tíz 
pályázatot adtunk be és egy van még előttünk. Ezek zöme 
útépítéshez kapcsolódik. Sajnos legtöbbjükön eddig nem 
nyertünk. Van még olyan pályázat, ahol tartaléklistán vagyunk, 
illetve ahol nem született döntés, és akadt olyan is, amit elha-
lasztottak. 

Bár támogatói okirat még nem érkezett, de hivatalosnak 
tekinthető tájékoztatást kaptunk arról, hogy egyházi 
közösségfejlesztéshez kapcsolódóan, egyházi közösségi terek 
fejlesztéséhez köthetően játszótérfejlesztésre és járdaépítésre 
településünk összesen mintegy 22.6 millió forint támogatást 
nyert a Magyar Falu Program keretében. 

- Az ukrajnai háború kapcsán fellépő menekültválság helyi 
kezeléséből sok telki önkéntes és a Telki Önkormányzat is kiveszi 
a részét. Mit gondol, több vagy kevesebb feladat várható e téren 
a következő hónapokban? 

- Először is szeretném ismételten megköszönni mindenkinek a 
segítséget és a felajánlásokat! Telki ezúttal is példamutatóan 
vizsgázott emberségből. Helyben a Telki Katolikus Karitász 
munkáját emelném ki, akik a szervezett segítő munka oroszlán-
részét végzik. Véleményem szerint ha nem történik valamilyen 
radikális változás, akkor a menekültellátás fókusza a nagy 
ellátórendszerekre és humanitárius szervezetekre kerül. A 
helyzet ugyanakkor rendkívül bizonytalan, így nem szeretnék 
jóslásokba bocsátkozni. 

- 2022 első negyedévében sokszor foglalkozott a hazai média a 
budakörnyéki települések lakosságszám-bővülésével. Bár a 
választási kampány végeztével némiképp feledésbe merült a 
téma, azért nem árt ismét tisztázni: tervez-e Telki parcellázást a 
következő években? 

- A leghatározottabban mondhatom, hogy nem, nem tervezünk 
ilyet. Fontos látni, hogy egyes most kezdődő építkezéseknek a 
lehetőségét nagyon régi döntések alapozzák meg, melyeket  
visszamenőleg szinte lehetetlen korlátozni. Az önkormányzat 

Ciklusközepi értékelő 
- interjú Deltai Károly polgármesterrel
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építéshatósági jogosítványait elveszítette, az ilyen jogokat ma 
már Budakeszi és Érd szakszolgálatai gyakorolják. A húsz évvel 
ezelőtti vagy még régebbi döntéseket nem lehet visszacsinálni, 
ennek nem lenne értelme sem, csak kockázata. Az elmúlt három 
ciklusban, mióta településünket vezetem, nem vontunk bel-
területbe területeket, nem parcelláztunk. Nem is tervezünk ilyet. 
Igyekszünk nem növekedni, hanem fejlődni. 

- Az elmúlt hónapokban többször is szóba került a telki 
közbeszédben a fiatalok helyi szórakozási lehetőségeinek 
szűkössége, illetve ezzel párhuzamosan a Muskátli parkban lévő 
pagodában zajló, időnként garázdaságba hajló iszogatások 
kérdése. Mi az álláspontja ezzel a két különálló, mégis összefüg-
gő témával kapcsolatban? Mit lehet tenni, hogy a garázdaság 
visszaszoruljon, eközben pedig a helyi fialok Telkiben is találhas-
sanak maguknak kulturált kikapcsolódási lehetőségeket? 

- Végre megnyílt a közösségi házunk és egyre több programmal 
szolgál a fiatalabbak számára is. Bízom benne, hogy egyre 
többen találnak maguknak kedvükre valót. Budapesttel persze 
nem tudunk versenyezni, de ez nem is lehet cél. 

A garázdaság más kérdés. Sajnos ez a jelenség térségünkben is 
egyre több problémát jelent, gondoljunk csak a közeli Budakeszi 
sajnálatos eseményeire. Nálunk szerencsére sokkal jobb a 
helyzet, csak néhány fiatal „bandázása” borzolja a kedélyeket. 
Szerintem ezt a kérdést is árnyaltan kell látni. Azzal semmi baj 
nincs, ha a parkban, vagy más közterületen találkoznak, beszél-
getnek, jól érzik magukat. Erre van a közterület, a park. A gondot 
a köztéri alkoholfogyasztás, esetenként drogozás és a rongálás 
jelenti. Ez mind rendészeti kategória, hatósági intézkedést 
igényel. Fontos látni, hogy a telki és környékbeli fiatalok túl-
nyomó többsége egyáltalán nem éríntett ilyesmiben, és a park-
ban csoportosulók közül is csak néhány tekinthető deviánsnak. 
Az általánosítás tehát nem helytálló. A szociológiai okokról sokat 
lehetne írni, de minden ugyanoda vezet: a családra, illetve a 
zavaros családi háttérre. A parkban a megnövelt hatósági jelen-
lét, az új kamerák felszerelése és a közvilágítás bővítése segíteni 
fog, de a problémát megoldani nem tudja. A probléma ugyanis 
nem a parkban, vagy a programkínálatban keresendő, hanem a 
családi környezetben. 

- Ön szerint milyen (előre látható) kihívások várnak az önkor-
mányzatra a következő években? 

- A járvány nem múlt el, tartok tőle, hogy ősszel még lesz vele 
dolgunk, hisz amíg a világban terjedni és mutálódni tud a vírus, 
addig van esély arra, hogy újra felüti a fejét a betegség. 

Az orosz-ukrán háború közvetlen és közvetett hatásait felmérni 
sem lehet, de ami már egyészen biztos, az az infláció, ami min-
denre komoly hatással van és lesz. Nem tervezhető az ener-
giakérdés sem, és azt sem tudjuk, hogy milyen jogi 
környezetben fogunk dolgozni. Az őszinte válasz tehát az, hogy 
nehéz és kiszámíthatatlan időszakra készülök. 

- Mire számíthatunk az önkormányzat gazdálkodásában a 
következő években? Bővülhet vagy szűkülhet a büdzsé 
mozgástere? 

- Nem látok jelentős mozgásteret és nem számítok aranyesőre 
sem. A józan realitás a mostani rendkívül szűk mozgástér továb-
bi enyhe zsugorodását vetíti előre. Ahhoz, hogy bevételeinket 
legalább szinten tudjuk tartani, hozzá kellene nyúlnunk a 
díjainkhoz, és valamikor az adókhoz is, de ez évek óta nem lehet-
séges. Az elvonások és korlátozások nem könnyítik meg a dol-
gunkat, ez tény. 

 

- Utazzunk kicsit a jövőbe! 2024-ben mivel lenne elégedett, ha 
értékelnénk az akkor már magunk mögött hagyott ciklust? 

- Nem vagyok az örökös, hisztérikus sikerpropaganda híve és a 
vágyvezéreltséget tartom az egyik legnagyobb hibának. 
Biztonságos működést csak reális, földhözragadt szemlélettel 
lehet biztosítani. Úgyhogy én már azzal elégedett vagyok, hogy 
a járvány eddigi két évét sikerült így végigcsinálnunk. Boldog 
lennék, ha a háború mielőbb véget érne, és nem eszkalálódna 
sem katonai, sem gazdasági értelemben. Ez utóbbinak nem sok 
esélye van. 

Minden eddigi ciklust ugyanúgy kezdtem és fejeztem be. 
Bemutattam a programot, majd a ciklus végén elővettem újra, és 
beszámoltam róla, hogy mit sikerül végrehajtani és mit nem, 
illetve milyen olyan elemei voltak a ciklusnak, amelyeket nem 
terveztünk előre. Így fogok tenni ennek a ciklusnak a végén is. 
Örülnék, ha a programnak minden pontjában lennének ered-
ményeink, bár ez most kissé valószínűtlennek látszik. De a prog-
ramban nem szerepelt sem háború, sem járvány, sem for-
ráskiesés. A jelenlegi rendkívüli időszakban máshová kerültek a 
hangsúlyok. Ha valaki beszélt már olyasvalakivel, aki veszítette el 
családtagját a járványban, vagy befogadott menekülteket, tudja, 
hogy korábban olyannyira fontosnak tűnő dolgok jelentéktelen 
aprósággá változnak, amikor valóban ránk töri az ajtót a valóság. 
Úgyhogy óvatosan fogalmaznék, amikor az elégedettségről 
beszélek. 

- Mit üzenne két évvel későbbi önmagának, illetve a 2024-ben 
Telkiben élőknek! 

- Becsüljük meg, ami adatott – talán csak ennyit. 

- Köszönjük az interjút! 
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Telki Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, valamint 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
3/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletével Környezetvédelmi 
Alapot (továbbiakban: Alap) hozott létre. 

Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 
Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára 
nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és ter-
mészetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen 
kezdeményezéseket. 

Telki Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkor-
mányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való 
együttműködésre. 

 

Kik pályázhatnak? 
 
Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az el-
nyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén 
végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi 
tevékenységet. 

Az Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája: 
vissza nem térítendő támogatás. A támogatás működési célra 
nem nyújtható. 

Nem nyújtható támogatás annak: 

•      aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy 
csődeljárás indult, 

•      aki, illetve amely szervezet az Alapból vagy más önkor-
mányzati forrásból korábban már támogatásban részesült, 
és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

•      a kitöltött Pályázati Adatlapot (letölthető innen: 

https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2709-palyazati-fel-
hivas-kornyezetvedelmi-alap), 

•      a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a 
műszaki leírást és a költségvetést, 

•      a tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számát, 

•      az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb 
forrásokat. 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. május 10. 

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal 
Titkárság (1. épület), 2089 Telki, Petőfi u. 1. 

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell 
küldeni a hivatal@telki.hu emailcímre. 

A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályáza-
tokat Telki Község Képviselő-testülete – a környezetvédelmi 
feladatokkal megbízott Bizottság javaslata alapján – bírálja el. A 
döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak. 

 

Megállapodás – elszámolás 
 
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon 
belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térí-
tendő támogatás összegének felhasználásáról a program 
lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni. 

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megál-
lapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy 
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás 
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére 
kötelezheti. 

A Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021.(II.24.) önkormányzati 
rendelet megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek 
menüpont alatt. 

Telki Község Önkormányzata 

Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap 

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 Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 
telki lakosság számára veszélyeshulladék-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 mindenki, 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 - maximum 
15 kg, 
veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg, 
fénycsövek, izzók, 
kiürült hajtógázos spray, 
elemek, akkumulátorok, 
étolaj, fáradt olaj, olajszűrő, olajos felitató anyagok - maximum 
15 kg, 
gumiabroncs (felni nélkül) - maximum 4 db, csak személyautó 
gumikat vesznek át, teherautó- vagy traktorabroncsokat 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 

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. március 28. 
 

Óvoda továbbképzési terve 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a Telki Zöldmanó Óvoda 2023-
2028. évekre vonatkozó továbbképzési programját. 
 

Óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározása 
 
A testület a Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023-as nevelési évére 
történő óvodai beiratkozás helyét és időpontját az alábbiak 
szerint határozta meg: 

Beiratkozás helye - Telki, Harangvirág u. 3. 

Beiratkozás időpontja - 2022. május 3., 8.00-16.00, május 4., 
8.00-16.00; május 5., 8.00-16.00 
 

Közösségi ház beszámolója 
 
A képviselő-testület elfogadta a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 

Közbeszerzési terv elfogadása 
 
A testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét. 

Környezetvédelmi Alap 
 
A képviselő-testület pályázatot írt ki a Környezetvédelmi Alap 
2022. évi felhasználására. 
 

Útkarbantartások és -felújítások 
 
A testület meghatározta, hogy 2022-ben milyen útfelújítási és 
útkarbantartási munkákat tervez megvalósítani, és felkérte az 
Okfon Kft-t és a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési pályázat 
előkészítésére. 
 

Kutyafuttató létesítésének kérdése 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot ír ki az 
önkormányzat tulajdonát képező, Telki 056/27-es helyrajzi-
számú ingatlan területén egy kutyafuttató létesítésére. 
 

Elvi hozzájárulás az iskolaudvar 
felújításához 
 
A testület úgy határozott, hogy elvi tulajdonosi hozzájárulást ad 
az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány részére, a Pipacsvirág 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Telki 722/5-
ös hrsz-ú ingatlan) udvari felújítási munkáinak elvégzéséhez. 

szb 
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Különös napra ébredtünk 2022. április 3-án. Mindent belepett a 
hó. A választásokat azonban a havazás nem befolyásolta. A 
szavazókörökben a választás rendezetten, különleges 
események nélkül zajlott. 

A részvétel az országos átlaghoz képest kiemelkedően magas 
volt: 85,86%. Telki úgy a kampányidőszak alatt, mint a szavazatok 
leadása idején a korábbiakhoz hasonló módon, rendezetten és 
kulturáltan működött. Köszönet ezért mindenkinek! 
 
A Telkiben az egyéni jelöltekre leadott voksok a következő-
képpen alakultak: 
Dr. Szél Bernadett (Egységben Magyarországért) 49,5% 
Menczer Tamás (Fidesz-KDNP) 43,5% 
Jakab Edina (MKKP) 3,4% 
György József (Mi Hazánk) 2,5% 
Dr. Bogó Dániel (MEMO) 0,9% 
Kerekes Erzsébet (Normális Párt) 0,2% 
 
Pest 02 választókerületben a sorrend a következő lett: 
Menczer Tamás (Fidesz-KDNP) 46,77% 
Dr. Szél Bernadett (Egységben Magyarországért) 44,92% 
György József (Mi Hazánk) 3,63% 
Jakab Edina (MKKP) 3,22% 
Dr. Bogó Dániel (MEMO) 1,05% 
Kerekes Erzsébet (Normális Párt) 0,41% 
 
Pest 2 választókerület képviselője tehát Menczer Tamás (Fidesz-
KDNP) lett. 
Gratulálunk neki és eredményes munkát kívánunk Telki és a 
térség fejlődésének előmozdítása terén! 
 
Listán a helyi szavazati arányok a következőképp alakultak: 
Listára leadott érvényes szavazat összesen: 2564 db 
 
Egységben Magyarországért 45,8% 
Fidesz-KDNP 43,3% 
MKKP 6,3% 
Mi Hazánk 3% 
MEMO 1,3% 
Normális Párt 0,3% 
 
Pest 2 választókerületben a sorrend eltér a helyi arányoktól, 
az a következő: 
Fidesz-KDNP 
Egységben Magyarországért 
Mi Hazánk 
MKKP 
 
A választási statisztika és adatszolgáltatás sajátosságai és helyi 
eltérései további részletezést jelenleg nem tesznek lehetővé. 
A párhuzamosan megrendezett népszavazás összességében 
érvénytelennek tekinthető. 
 
Telkiben a népszavazás adatai: 
 
A kérdésekre leadott érvényes szavazatok száma: 
1. kérdés: IGEN 136 db, NEM 1284 db (érvénytelen 1169 db) 
2. kérdés: IGEN 70 db, NEM 1350 db (érvénytelen 1169 db) 
3. kérdés: IGEN 88 db, NEM 1329 db (érvénytelen 1172 db) 
4. kérdés: IGEN 90 db, NEM 1328 db (érvénytelen 1171 db) 

Köszönöm Telki polgárainak a választáson való részvételt és a 
méltó hozzáállást! Köszönöm a szavazatszámlálóknak és 
ellenőröknek a kitartó, fegyelmezett munkát, és külön 
köszönöm a Polgármesteri Hivatalnak, valamint jegyzőnknek, 
Dr. Lack Mónikának a szervezőmunkát és a választás szakszerű 
lebonyolítását! 

Deltai Károly 
polgármester 

  

Részletes adatok választókerületenként, 
Telkiben 
 
PEST megye 02. számú egyéni választókerület, Telki 
A választópolgárok száma összesen: 3053 fő 
A szavazó választópolgárok száma összesen: 2607 fő (85,39%) 
Érvényes szavazólapok száma: 2571 db 
Telki összesen: 85,86% 
 
Telki 001. számú szavazókör 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 660 fő, 87,18% 
Érvényes szavazólapok száma: 651 db 
A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat 
Menczer Tamás, FIDESZ-KDNP 270 fő, 41,48% 
Jakab Edina, MKKP 14 fő, 2,15% 
Kerekes Erzsébet, Normális Párt 0 fő, 0,00% 
Dr. Szél Bernadett, DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD 354 fő, 54,38% 
Dr. Bogó Dániel László, MEMO 0 fő, 0,00% 
György József, MI HAZÁNK 13 fő, 2,00% 
Országos listás szavazás 
Érvényes szavazólapok száma: 650 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 338 fő, 52,0% 
NÉP 0 fő, 0% 
MKKP 29 fő, 4,46% 
MEMO 3 fő, 0,46% 
MI HAZÁNK 16 fő, 2,46% 
FIDESZ-KDNP 264 fő, 40,62% 
 
Telki 002. számú szavazókör 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 731 fő, 
84,41% 
Érvényes szavazólapok száma: 722 
A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat 
Menczer Tamás, FIDESZ-KDNP 330 fő, 45,71% 
Jakab Edina, MKKP 20 fő, 2,77% 
Kerekes Erzsébet, Normális Párt 2 fő,  0,28% 
Dr. Szél Bernadett, DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD 347 fő, 48,06% 
Dr. Bogó Dániel László, MEMO 10 fő, 1,39% 
György József, MI HAZÁNK 13 fő, 1,80% 
Országos listás szavazás 
Érvényes szavazólapok száma: 720 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 316 fő, 
43,89% 
NÉP 3 fő, 0,42% 
MKKP 41 fő, 5,70% 
MEMO 11 fő 1,53% 
MI HAZÁNK 19 fő, 2,64% 

Országgyűlési választás és népszavazás 
– hivatalos eredmények 100%-os feldolgozottság mellett
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FIDESZ-KDNP 330 fő, 45,83% 
Telki 003. számú szavazókör 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 520 fő, 84,12% 
Érvényes szavazólapok száma: 513 db 
A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat 
Menczer Tamás, FIDESZ-KDNP 239 fő, 46,59% 
Jakab Edina, MKKP 17 fő, 3,31% 
Kerekes Erzsébet, Normális Párt 3 fő, 0,58% 
Dr. Szél Bernadett, DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD 226 fő, 44,05% 
Dr. Bogó Dániel László, MEMO 6 fő, 1,18% 
György József, MI HAZÁNK 22 fő, 4,29% 
Országos listás szavazás 
Érvényes szavazólapok száma: 508 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 207 fő, 40,75% 
NÉP 3 fő, 0,59% 
MKKP 31 fő, 6,10% 
MEMO 6 fő, 1,18% 
MI HAZÁNK 27 fő, 5,32% 
FIDESZ-KDNP 234 fő, 46,06% 
 
Telki 004. számú szavazókör 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 696 fő, 85,71% 
Érvényes szavazólapok száma: 685 db 
A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat 

Menczer Tamás, FIDESZ-KDNP 278 fő, 40,58% 
Jakab Edina, MKKP 37 fő, 5,4% 
Kerekes Erzsébet, Normális Párt 2 fő, 0,29% 
Dr. Szél Bernadett, DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD 345 fő, 50,36% 
Dr. Bogó Dániel László, MEMO 8 fő 1,18% 
György József, MI HAZÁNK 15 fő, 2,19% 
Országos listás szavazás 
Érvényes szavazólapok száma: 686 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 314 fő, 45,77% 
NÉP 2 fő, 0,29% 
MKKP 61 fő, 8,89% 
MEMO 12 fő, 1,75% 
MI HAZÁNK 15 fő, 2,19% 
FIDESZ-KDNP 282 fő, 41,11% 
 

Népszavazás - Telki adatok 
 
Szavazópolgárok száma: 3053 db 
Leadott szavazólapok száma: 2599 db 
A kérdésekre leadott érvényes szavazatok száma: 
1. kérdés: IGEN 136 db, NEM 1284 db (érvénytelen 1169 db) 
2. kérdés: IGEN 70 db, NEM 1350 db (érvénytelen 1169 db) 
3. kérdés: IGEN 88 db, NEM 1329 db (érvénytelen 1172 db) 
4. kérdés: IGEN 90 db, NEM 1328 db (érvénytelen 1171 db) 

Menczer Tamás 1984. március 19-én született Pécsen. A 
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán 
diplomázott 2006-ban. 2006-tól 2011-ig szerkesztő-riporter 
és műsorvezető a Duna Televízió Zrt.-nél, majd 2011 és 2015 
között az MTVA munkatársa azonos pozícióban. 2015-től a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőnöke, 2017-től a 
minisztérium kommunikációért és parlamenti koordiná-
cióért felelős helyettes államtitkára, 2018 óta pedig a KKM 
tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megje-
lenítéséért felelős államtitkára. A 2022. április 3-i ország-
gyűlési választáson a Pest 02. számú választókörzetben 
egyéni parlamenti képviselői mandátumot szerzett. 
Németül, angolul felsőfokon beszél. Budakeszin él, reformá-
tus vallású és nős. 

- Gratulálunk az egyéni képviselői mandátumához! Hét évnyi 
külügyminisztériumi munka után milyen érzésekkel lát 
munkához a parlamentben? 

- Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki 
részt vett a szavazáson, külön köszönöm mindenkinek, aki 
megtisztelt a bizalmával és rám szavazott. Egy hosszú versenyen 
vagyunk túl, aminek a végén nagy győzelmet arattunk. 
Majdnem 35 ezer szavazatot kaptam, ez példátlan bizalom 
ebben a választókörzetben, nagy siker, de nagy felelősség is. 
Szeretnék úgy dolgozni, hogy azok is elégedettek legyenek, akik 
most nem rám szavaztak. 

A parlamenti munka nem idegen számomra. Az elmúlt években 
a Külügyminisztérium államtitkáraként számos alkalommal 
képviseltem a tárcát az Országházban. Államtitkárként eddig 
országos ügyekben képviselhettem a magyar érdekeket, nagy 

öröm számomra, hogy a budakörnyéki emberek megbíztak az 
őket érintő, helyi ügyek képviseletével. 

- Milyen különleges tervei vannak az előttünk álló négyéves cik-
lusra? Mit fog tenni azért, hogy akik nem Önre szavaztak, azok is 
elégedettek lehessenek a budakörnyékiekért végzett munkájá-
val? 

„Legkésőbb ősz elején megkezdődik a 
Pátyot és Telkit összekötő út felújítása” 
- interjú Menczer Tamás országgyűlési képviselővel
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- A közösségekben hiszek. A választások előtti időszakban 
folyamatosan jelen voltam a választókerületben, több mint 280 
eseményen vettem részt, és ennek bőven több mint a fele 
beszélgetés volt. Nemzetiségi, vallási, kulturális közösségekkel; 
színjátszókkal; sportolókkal; önkéntes tűzoltókkal; pol-
gárőrökkel; hagyományőrzőkkel; faluszépítőkkel és hosszasan 
tudnám még sorolni. Ők elmondták, hogyan látják a közösségük, 
a településük és az ország helyzetét, hogyan élik meg a minden-
napokat, mivel elégedettek és mivel nem. Ezen beszél-
getéseknek is köszönhetően 50 fejlesztési folyamatot, projektet 
tudtam elindítani vagy támogatni. A fejlesztések között ott van 
– a teljesség igénye nélkül – például az M1-es autópálya pátyi 
lehajtója, a budakeszi buszsáv, de építünk egészségházat, kör-
forgalmat, iskolákat, óvodákat és bölcsődéket is. 24 kisebb 
közösséggel tudtam szövetséget kötni, akik elmondták, mire 
van szükségük, és közösen elértük, hogy a kormány támogassa 
őket. Az önkéntes tűzoltók az egyik településen új formaruhát 
kaptak, a másikon az autóvásárlást segítettük, a táncosokat fel-
lépőruhával, a faluszépítőket új eszközökkel, a hagyomány-
őrzőket az újságjuk elindításával kapcsolatban támogattuk, és 
ezt még sorolhatnám tovább. Szerintem a politika a lehető 
legjobb értelmében ott van a mindennapokban, az utcán, a 
közösségekben. A közösség elmondja, hogyan szeretné alakí-
tani az életét, a politikus feladata az, hogy ezt segítse. Ebben a 
felfogásban szeretném a munkámat végezni a jövőben is. 

- Áttérve a térség lakóit, a telkieket napi szinten is foglalkoztató 
közlekedés kérdéskörére: jelen állás szerint mikorra készülhet el 
a pátyi autópálya-lehajtó? 

- Tavaly szeptemberben kértem és kaptam meg a gazdaság 
újraindításáért felelős operatív törzs és a kormány támogatását 
a beruházáshoz, októberben megkezdődtek az előkészítő föld-
munkák, márciusban letettük az alapkövet, a kivitelezés a 
következő szakaszba lépett. A tervek szerint a lehajtó egy év 
múlva használható lesz. Ha az eredeti terv szerint – az M1-es 
bővítésének részeként – épült volna meg a lehajtó, akkor 
leghamarabb 2025-ben vehették volna birtokba a polgárok, 
vagyis legalább két évet nyerünk. 

- Mikor várható a Páty-Telki (gumi)út felújítása? Mikor történhet-
nek meg az első kapavágások a Budakeszi úti buszsáv 
kivitelezése kapcsán? 

- A pátyi beruházás 6,7 milliárd forint értékű és három részből 

áll: a lehajtó mellett megépül a pátyi nyugati elkerülő, és a nyár 
végén, legkésőbb ősz elején megkezdődik a Pátyot és Telkit 
összekötő út felújítása is. A fejlesztés befejezése után öt 
település lakóinak a közlekedése válik könnyebbé: megszűnik 
Biatorbágyon az átmenő forgalom, a Pátyon, Telkiben és 
Budajenőn élők választási lehetőséget kapnak, merre induljanak 
el, és ezzel Budakeszi közlekedése is javul. 

Jelenleg a budakeszi buszsáv tervezése zajlik, a kivitelezés a 
következő évben kezdődik a terv szerint. Azonban itt sok múlik 
a fővároson is, mert egyes vízvezetékeket ki kell cserélni, és ez a 
főváros hatáskörébe tartozik. Amikor a buszsáv elkészül, min-
denki, aki a tömegközlekedést választja, akár napi szinten közel 
egy órát is spórolhat. 

Fejlesztjük a buszparkot is: 75 sűrített gázzal működő autóbuszt 
rendeltünk, és a zöldbuszprogram keretében a kormány 100 
elektromos buszt vásárolt, ezek közül 40 a budakörnyéki forgal-
mat segíti majd. 

- Korábban felmerült javaslatként egy „zsilipelős” rendszer 
bevezetése Budakeszi határán, ami a Telki és Páty felől érkező 
autósokat korlátozná a bejutásban – kiváltva ezzel az itt élők 
nemtetszését (egyebek mellett azért, mert a hivatalos ügyeket 
vagy éppen a nagyobb bevásárlásokat a járásközpontban 
tudják elintézni a telkiek és pátyiak). Ön mit gondol erről, van 
realitása egy ilyen elképzelésnek? 

- Nem korlátozásban gondolkodom. A buszsáv és a parkolók 
kiépítése szerintem jó irány. Nyilván nem fog mindenki buszra 
szállni akkor sem, ha a busz gyorsabb lesz, de a felmérések 
szerint jelentős azok száma, akik leteszik az autót. Így a forgalom 
könnyebben halad majd. 

- Az elmúlt időszakban több pályázat is megjelent belterületi 
utak felújítására – a Telki által beadott pályázatokról esetleg 
lehet már tudni valamit? 

- Jelenleg Budakörnyékén 5 településen 23 utcát 4 járdát és 2 
országúti szakaszt újítunk fel. A most benyújtott pályázatok 
elbírálása jelenleg is zajlik. Minden erőmmel azon leszek, hogy 
minél több fejlesztés valósuljon meg Telkiben is. 

- Mi várható a közeljövőben az ukrajnai háború menekültjeinek 
ellátásával kapcsolatban: központosítva lesz vagy szerepet kap-
nak ebben az egyes önkormányzatok? 

- Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját 
hajtjuk végre, mindenkinek segítünk, aki bajban van. (Az interjú 
elkészültéig) már 570 ezer menekült érkezett hozzánk, minden-
ki, aki igényli, kap szállást és ellátást. A kormány együttműködik 
a hat nagy karitatív szervezettel, ezeknek a szervezeteknek 
összesen 3 milliárd forintot adott a feladataik ellátásához. 
Dolgoznak a rendőrök, a katonák, a kormányhivatalok és az 
önkormányzatok munkatársai is természetesen. Magyarorszá-
gon remek emberek élnek, mert mindenki mindent megtesz, 
segíteni akar, mindenkinek nagy köszönet jár! Ezúton is 
köszönöm a választókerület valamennyi önkormányzatának és 
lakójának a rengeteg munkát és segítséget! Többször láttam 
gyűjtéseket, tényleg mindenki megteszi, amit tud. Azoknak is 
segítünk, akik ott maradtak Kárpátalján vagy Ukrajna más 
területein, a kormányzati segítségnyújtás most már milliárdos 
nagyságrendű, folyamatosan szállítunk élelmiszert, tisztálkodási 
szereket, kisbabák ellátásához szükséges eszközöket és 
egészségügyi felszerelést. Nagyszerű nemzet vagyunk, amely 
erkölcsileg helyesen jár el: mindenkinek segítünk, de a 
háborúban nem akarunk részt venni. Ha a háborúban a mi orszá-
gunk is tönkremegy, segíteni sem tudunk a bajban lévőknek. 

- Sok sikert kívánunk a képviselői munkához! 

szb 
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Református istentisztelet 
 
 
Minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4 órakor 
református istentisztele-
tet tartanak a Kodolányi 
János Közösségi Házban. 

Idén májusban és június-
ban a következő napokon 
lesz istentisztelet Telkiben: 
május 1., május 15., június 
5., június 19. 

 

„Kiss Manyi a magyar színpad páratlan csillogású kis drágaköve. 
Az úgynevezett női Chaplin-fajtából való, színültig telve örökké 
friss és zseniális ötletekkel…” – írta róla Egyed Zoltán színikri-
tikus 1940-ben. 

Tündér volt és boszorkány egy személyben. Tüneményes tehet-
ség, egyszeri és megismételhetetlen. Színész zseni, az ösztönös 
fajtából. Olyan természetességgel játszott el mindent, ahogy 
más levegőt vesz. Nem gyötrődött szerepeivel, azonnal érezte, 
mit kell megformálnia. Már életében legenda volt. Az maradt 
halála után is. 

Az előadás helyszíne: a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár kisterme 

Időpontja: 2022. május 5., 18:00 

Kiss Manyi – avagy Thália 
„legrakoncátlanabb 
tüneménye” 
Szebényi Ági színháztörténész vetítéssel 
egybekötött előadása

Tavaszi megújulás 
 
Telki Község Önkormányzata és a Pipacs Galéria szeretettel 
meghívja Önt és kedves Családját tavaszi kiállítására. 

A megnyitó időpontja: 2022. május 20. (péntek) 18 óra 

Helyszín: Telki, Pipacs u. 8. 

Kiállítók: Telki művészek 

A kiállítást megnyitja: Deltai Károly polgármester 

Műsor: a Pipacsvirág Általános Iskola - Kiss Zenede növendékei 

A kiállítás 2022. május 26-ig látogatható, naponta 10-től 18 óráig 

Támogatónk: Telki Önkormányzat 

A festmények megvásárolhatók. 



Boldogan emlékszünk vissza a 2020 januárjában rendezett 
Jótékonysági Bálra, amikor a járvány még oly elképzelhetetlen 
volt. Márciustól azonban megváltozott az életünk, így a szemé-
lyes találkozások helyett mi is az online térben dolgoztunk, és 
előkészítettünk, megvalósítottunk számos eszközbeszerzést, 
beruházást a telki gyerekek érdekében. 

Nem volt egyszerű feladat, hiszen az elmúlt két év a járvány 
árnyékában telt el, ami erőn felüli helytállást követelt min-
denkitől, gyerekektől, pedagógusoktól, szülőktől és tőlünk is. Az 
élet azonban nem állt meg, a helyzethez alkalmazkodva folytat-
tuk a megkezdett munkát. Ennek eredményeként több szép 
projektet sikerült megvalósítanunk. 

A Pedagógus Ösztönző Programunk megvalósításához az 
elmúlt két évben is sikeresen pályáztunk a Telki Önkormányzat-
nál 2,5 millió Ft és 3 millió Ft összegre. Ezt nagyobb részben 
jutalomra fordítottuk, a két intézményben a két év alatt össze-
sen 2.250.000 Ft értékben ismertük el a dolgozók egész éves, a 
mindennapi pedagógiai munkán túlmutató, odaadó munkáját. 
Pedagógus-napon, a teljes karantén idején textil-tulipánokkal 
kedveskedtünk a pedagógusoknak (40.000 Ft), tavaly pedig 
egységesen 5.000 forintos LIBRI utalványt osztottunk ki az 
óvodában és az iskolában, összesen 77 darabot, 385.000 Ft 
értékben. A pedagógusok továbbképzését több területen is 
igyekeztünk elősegíteni, ennek érdekében angol nyelvű, 
sakkpalota és digitális tematikájú képzésekre 464.200 forintot 
fordítottunk. Az óvodában és az iskolában az informatikai 
eszközparkot laptopokkal, ezek épségét megőrzendő laptop-
táskával (8-8 db) és projektorral összesen 1.439.518 Ft értékben 
gyarapítottuk. Az önkormányzati támogatás jóvoltából további 
fejlesztőeszközökre is futotta, így az óvodások 7 db új 
Bobocaron és 35 db új futóbiciklin gyakorolhatnak az udvaron 

(764.816 Ft). Emellett további fejlesztőeszközökkel, apróbb 
játékokkal, könyvekkel is gazdagabbak lettek az intézmények. 

Sokévi előkészítés után végre kerültek új játékok az óvodai 
udvarokra. A rugós cápahinta, a fészekhinta, a Pampallini mér-
leghinta és társai telepítését az alapítvány is támogatta munká-
val, egyeztetéssel és 2.043.339 forinttal. Ez a projekt szintén az 
önkormányzattal közösen került megvalósításra, amelyről a 
későbbiekben részletesebben is beszámolunk. 

Az udvari eszközparkot további 1.893.808 Ft értékben fejlesztet-
tük, így került 15 pad, 3 asztal, szemetesek az iskola felsős 
udvarára, emellett az óvodai padokat is kiegészítettük, mindkét 
udvaron 2-2 darabbal. 

Az iskolában az elsősöknek minden évben ajándékcsomaggal 
kedveskedünk, amelyet tavaly tornapólóval egészítettünk ki. A 
kiemelkedő teljesítmény elismerésére támogattuk az év végi 
jutalomkönyvek beszerzését, ezek mellett több iskolai ren-
dezvény megvalósulását is segítettük, pl. az októberi „Tea-party” 
és az „English-Day” eseményeket, a Föld Napját, a Magyar Nyelv 
Hetét, az óvodában pedig a Zöld Óvodát. 

Az óvodában Márton-napi és Adventi vásárt tavaly, a járvány-
ügyi szigorítások betartásával tudtunk rendezni, melynek ered-
ményét teljes egészében az óvodai csoportok karácsonyi 
ajándékaira fordítottuk, 211.218 Ft értékben. 

2020 szeptemberében a Sportcsarnok megnyitóját 273.427 Ft 
értékben támogattuk, és sikeresen pályáztunk a Magyar Falu 
Programra, amelynek eredményeképpen 1.469.000 Ft értékben 
100 db székkel, 564.850 Ft értékben pedig 8 db tornapaddal 
gazdagítottuk a csarnokot. Mindemellett eszközparkját 
vállfákkal egészítettük ki, 144.780 Ft értékben. 

Boldogan tettünk eleget annak az iskolai kérésnek, amely során 
az iskola udvarára festettünk egy szabadtéri társasjátékot, a 
Mesecsigát, amit az alsósok használnak pedagógusaikkal. 

Az Önök adományainak köszönhetően nagy örömmel támo-
gatjuk évek óta a Szülők Akadémiája programsorozatot azzal, 
hogy az előadók tiszteletdíját álljuk. Ezeken az előadásokon 
hasznos és érdekes gyereknevelési, önképző és ismeretterjesztő 
előadásokat hallgathatunk meg hónapról hónapra. 
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Alapítványunk a falu lakosságával, a 
szülőkkel és a helyi vállalkozókkal, vállala-
tokkal együtt segíti az óvodát, az iskolát, kis 
falunk gyermekeit. Tevékenységünk 
fókuszában az oktatói-nevelői munka 
támogatása, a sportolás népszerűsítése, az 

egészséges életmód elősegítése, valamint a közösség min-
den tagját megmozgató rendezvények szervezése áll.

Aktívan telt az elmúlt két év is 
– alapítványi beszámoló
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Önkéntes segítőink tábora új tagokkal bővült, amelynek köszön-
hetően frissítettük logónkat – külön köszönet érte Sümegi 
Évinek –, honlapunk éppen megújul – külön köszönet érte Pálfy 
Attilának –, ide folyamatosan töltjük fel korábbi és leendő pro-
jektjeinket, így az érdeklődők az elkövetkezendő időben a 
www.telkigyerekalapitvany.hu oldalunkon mindig fognak találni 
valami újdonságot. A www.facebook.com/telkigyerekalapitvany 
facebook-oldalunkon is igyekszünk hírt adni magunkról, akiket 
pedig további részletek is érdekelnek, vagy szívesen csat-
lakoznának önkéntes csapatunkhoz, azoknak várjuk leveleit a 
hello@telkigyerekalapitvany.hu emailcímen. 

 

Mit tartogatunk az elkövetkezendő időre? 
 
Nagyon várjuk már a következő báli szezont, hogy a korábbi 
évekhez hasonló, nagysikerű jótékonysági bált tudjunk 
szervezni. Addig is sok szeretettel várunk minden mozogni 
vágyó gyermeket és felnőttet idén május 21-én az Alapítványi 
Sportnapon, amit idén megújult formában rendezünk meg, 
reményeink szerint kiegészítve egy esti örömködős 
Jótékonysági Sportbállal. 

Következő nagy projektünk az iskolai alsós udvar rendbetétele, 
igen közel kerültünk ahhoz, hogy szinte az egész területet szép, 
színes műfűvel borítsuk be. Itt további szabadtéri játékokat 
fogunk elhelyezni, mini-focipályát, sakktáblát, malomjátékot, 
ugróiskolát, streetball-pályát. Ezt a beruházást évek óta ter-
veztük, és most végre úgy tűnik, hogy a csillagok állása 
megfelelő, és lehetőségünk van lépésenként, több év alatt meg-
valósítani. 

Az iskolai alsós udvar felújítása mai áron számolva 20 millió 
forint, amelyből jelenleg közel 4 millió forint saját forrás áll ren-
delkezésünkre. Az idei Magyar Falu Program Falusi Civil pályáza-
tán is erre pályáztunk, és amennyiben pozitív elbírálást kapunk, 
úgy további 2 millió forinttal tudunk nekivágni a beruházásnak. 
A megvalósítás támogatására a közeljövőben több lakossági 
adománygyűjtést tervezünk. Célunk, hogy az elkövetkező két 
évben az Önök támogatásával és további pályázati lehetőségek 
hatékony kihasználásával a teljes projekt költségvetését 
előteremtsük. 

Az elmúlt időszak eredményeit csak annak köszönhetően 
tudtuk megvalósítani, mert önkénteseink, Önök, kedves szülők, 
telki vállalkozók és lakosok rendszeresen segítik munkánkat 
nagylelkű adományokkal, munkával, ötletekkel. A jövőben még 
inkább számítunk az Önök hozzájárulásaira. A szükséges további 
fejlesztéseket és az iskolai alsós udvar felújítását közösen tudjuk 
csak megvalósítani. 

Az elmúlt évben 1,2 millió Ft összeget kaptunk Önöktől, adójuk 
1%-ának felajánlásával. Kérjük, idén is az alapítványunk részére 
rendelkezzenek adójuk 1%-áról! 

Oprics Judit és Koltai Piroska, az alapítvány kurátorai 
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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. Következzen a befejező rész! 

 

Néhány szó egy régi álom 
robbanásszerű sikeréről 
 
Jóleső érzés, hogy a mai, sokak számára nehezen befogadható 
világban szó eshet egy régi-régi kezdeményezésemről, a Telki 
Fesztivál létrejöttéről és annak első két évéről. 

Nagyon hamar találtam társakat a településen, akik első szóra 
mellém álltak. A fesztivál eredeti szervezői, az események 
megálmodói, akik szabadidejüket feláldozva nagyon sokat dol-
goztak azon, hogy itt valami különleges, eredeti, demokratikus 
és mindenki számára egyformán fontos dolog szülessen: Bordás 
Varga Nóra, Bujáki László, Dávid Anna, Füzesi Attila, Lőrinczy 
György és az alapító Mandel Róbert. A Telki Fesztivál hivatalos 
rendezője a telki illetőségű Mandel Produkciós Kft. volt. 

Emlékeimben elképesztően jó hangulatú megbeszélések és 
egyeztetések maradtak meg. Bujáki Laci csodálatos művész-
házának hangulatos konyhájában izzott a levegő, mindenki 
imádta ezt a feladatot. Én a fesztiválnak nagyon komoly jövőt 
terveztem, hiszen számos megközelítésből akkor még Telki volt 
a vezető település a környéken. Budajenő, Páty, Budakeszi, sőt 
Perbál is érdeklődött a jövőbeli csatlakozásról, amely teljes 
egészében beleillett az én elképzeléseimbe is. 

2002 és 2004 között a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke vol-
tam, 2003-ban megkaptam a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét. A közelgő EU-csatlakozás kapcsán az Európai 
Unió Pest megyei csatlakozási ünnepségének megrendezési 
jogát többedmagammal nyertem el a legelső EU-s pályázaton, 
ami azt jelentette, hogy a legfontosabb megyei események 
irányítói között lehettem. Ebben a sikeres időszakban indítvá-
nyoztam, hogy legyen Telkiben is fesztivál. 

Nehéz röviden összefoglalni egy ilyen jelentős esemény 
megszületésének, és meghiúsult folytatásának hiteles 
történetét, hiszen a Telki Fesztivál már a harmadik évtől az ere-
deti elképzeléstől jelentősen eltérő irányba fejlődött tovább. A 
folytatásban egy kivételével az eredeti alapítók már nem vehet-
tek részt. Engem nem is értesítettek arról, hogy más rendezi a 
jövőben az eseményt, így miután életem legelfoglaltabb idősza-
kát éltem, különösebben nem feszegettem, nem tudtam fesze-
getni a fesztivál sorsát... 

 

 

Önfényezés helyett szeretnék az akkor igen népszerű Telki 
Napló cikkéből idézni: 

„...Idén tavasztól számos Pest megyei településhez csatlakozva Telki 
is helyszínt ad a harmadik éve nagy sikerrel megrendezésre kerülő 
Budántúli Tavaszi Fesztiválnak. Az eseménysorozat kitalálója és 
szervezője az a Telkiben élő Mandel Róbert, aki a reneszánsz zene 
egyik alaphangszerének, a tekerőlantnak - talán nem túlzás - leg-
nagyobb hazai mestere. 

Mandel Róbertet a Telki Napló nevében Füzesi Attila kérdezte 
zenéről, Telkiről és a kettő kapcsolódási pontjáról, a körvonalazódó 
Telki Fesztivál részleteiről. 

- Az idei Telki Fesztivál két napig fog tartani. Tervezed-e, hogy idővel 
nagyobb lélegzetűre duzzadjon? 

- M.R.: Talán az első években 2-3 napos lehet majd a fesztivál, de el 
tudom képzelni, hogy akár 7-10 napossá is fejlődhet majd. Ez attól 
is függ, hogy mennyire sikerül összehangolnunk a Zsámbéki 
Medence kulturális kezdeményezéseit, és sikerül-e valóban Telkit a 
kistérség egyik kulturális „fővárosává” tennünk...” 

Mandel Róbert zeneművész, író 

Fesztivál-visszatekintő – 4. rész 
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Helytörténeti kitekintő: kövek az erdőben

A következő írás nem tudományos jellegű, nem alapul le-
véltári kutatásokon, kizárólag az interneten elérhető digi-
tális napilapokban, szakfolyóiratokban talált cikkekre 
támaszkodik és a szerző személyes benyomásait rögzíti. 

A Telki környéki erdőben tett látogatásaim alkalmával több 
érdekes kőre bukkantam. A kövek mindegyike hasonló felépítésű 
négyszögletes hasáb, a tetejük szépen lekerekítve. Először nem 
tulajdonítottam különösebb jelentőséget ezeknek, mígnem az 
egyiken jól kivehetően megláttam egy dátumot: 1868. 

A további séták alkalmával már kifejezetten és célirányosan a 
köveket kerestem. Feltűnt, hogy egymástól 10 méter távolságra 
helyezkednek el. Ezeket később a térképre illesztve egy viszony-
lag egyenes, észak-déli irányú vonal tárult fel. Néhány kövön 
arab számokat is ki lehetett venni. Kettő azonban külső jegyei 
alapján kilógott a sorból, az egyik az említett 1868-as évszámot 
jelölő, és volt egy másik, amelyiken a B.E (?) jelzés volt olvasható. 
Ez utóbbinak teteje nem lekerekített, hanem csúcsos. 

Az interneten elérhető adatbázisokat, régi térképeket, folyóira-
tokat kutatva próbáltam megtudni, hogy milyen kövekről lehet 
szó, miért kerültek ide, mit jelölnek. Az 1868-as dátumhoz kap-
csolódóan azonban sajnos nem találtam olyan eseményt, infor-
mációt, ami minden kétséget kizáróan azonosíthatná a kövek 
célját. 

Több adat is azt támasztja alá, hogy 1868-at megelőzően Telki 
település határai nem mindig voltak egyértelműek. Az 1700-as 
évekből több jegyzőkönyv is fennmaradt a határjárásokról és az 
azon tartott tanúkihallgatásokról. Így például 1733-ban Telki 
pusztán Magócsy Mihály rendes alispán megbízásából, a Telki 
apátság adminisztrátora, Seiler Hermann kérésére „tanúval-
latást” végeztek. (Készítette 1733. október 26-án Huszár István 
szolgabíró és Kászonyi József esküdt /magyar-latin/ In: Borosy 
András - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési 
iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok III. 1721-1740 Pest 
Megyei Levéltári Füzetek 32. /Budapest 2000/ Regeszták.) 

A tanúknak ezekre a kérdésekre kellett válaszolniuk: „Tudja-e 
hogy Pilis vármegyében lévő Telki puszta milyen helységekkel 
vagy pusztákkal határos? Tudja-e hogy Telki puszta határai Páty 
felé meddig tartanak, meddig tart a telki föld?” Az idézett 1733-

as 3-as számú jogesetet rögzítő igazságszolgáltatási irat-
gyűjteményéből az derül ki, hogy több birtokvita is zajlott a 
környező települések között. Az említett ügyben Deák Péter, 
Mány lakosa és egyben Batthyány Ádám 70 éves jobbágya ezt 
vallotta: „Mindig hallotta Telki puszta hírét és tudja, hogy Páttyal, 
Jenővel és Kovácsival határos.” Halasi János ugyanazon földesúr-
nak jobbágya szerint „amikor Pátyon szolgált gazdája paran-
csára a telki-berekbe ment fáért, mely most is Telki földjéhez tar-
tozik. Régen pátyi lakos volt a tanú atyja, s attól hallotta hogy 
bizonyos kerek körtefa mellett lévő fekete bokorban van a telki 
határhányás, de mint hallotta, azt már régen »elsikkasztották«.” 
Egy másik tanú ugyanezen ügyben azt vallotta, hogy „a szán-
tóföldeken túl lévő Harasztos-erdőt mindig telki földhöz »tartot-
ták«.” 

Úgy tűnik, nem sikerült megnyugtatóan rendezni telki határait, 
mert 1734-ben ismét határjárást tartottak. A jegyzőkönyv 
szövegéből kiderül, hogy Kovácsi és Páty határában több határ-
jelet is találtak: „Innét végül dél felé haladtak egy bizonyos 
berken keresztül és egy bizonyos régi, jól látható határjelhez 
ereszkedtünk le, mely az Alsó-Meszes, másként Kopasz-hegy 
oldalában volt és Páty területét választotta el Kovácsi 
területétől.” A kihallgatott tanúk szinte mindegyike azt vallotta, 
hogy soha nem hallották, hogy Telkinek külön határa lett volna. 
„A Kopasz-hegynek melyet Meszes-hegynek is neveznek, alsó 
oldalában lévő határt mindig Páty és Kovácsi közötti határnak 
hallotta, s amióta emlékszik, mindig annak tartották a pátyiak.” 

Közelebb visz a kövekhez a Magyar Székesfőváros Közigazgatási 
Hetilap 1902. február 2-án megjelent száma. A kiadványban 
szerepel egy cikk a földbirtokok határmegjelöléséről, amely az 
1894. évi XII. törvénycikkre hivatkozik. 

„A szabály az, hogy ha minden külön telekkönyvi birtoktest 
ugyanazon birtokosé, akkor elégséges, ha a határkövek csak a 
szomszéd idegen birtok felé eső határvonalakon állíttatnak fel. 
Ha egy telekkönyvi birtoktest két vagy több telekkönyvi birtok-
testre felosztatik, és azok közül egy vagy több másnak a tulaj-
donába megy át, akkor az új tulajdonjogának telekkönyvi be-
jegyzésétől számított 3 hónap alatt azokat határkövekkel meg-
jelölni köteles. A határköveknek szilárd kőből és négyzet alakú 
keresztmetszettel készítve, legalább 70 centiméter magasaknak 
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kell lenniök; ezen határkövekből legalább 50 centiméternek a 
földbe tartósan beásva kell lenni, úgy, hogy a talaj felszínétől 
csak 20 centiméter magas kő álljon ki. A földben álló és durva 
alakban hagyandó résznek 18-18 centiméter méretekkel kell 
bírni; a földből kiálló résznek pedig simára faragva 15-15 cen-
timéter méretekkel kell bírni. A kövek kiálló és simára faragott 
részeinek a birtok felé fordított oldalon, a telekkönyvi helyrajzi 
számot, a felső lapra pedig a dűlő számát római számokkal és a 
határköveknek dülőnkénti folyó számát arab számokkal kell jól 
látható módon vésni. Amely telekkönyvi birtoktestnek több 
helyrajzi száma van, ott a kőbe a betétben levő legalacsonyabb 

helyrajzi szám vezetendő be és a több helyrajzi szám jelzéséül 
még egy vízszintes vonal alkalmazandó. Ha névvel bíróút felé 
esik a határ, akkor a határköveknek az út felőli lapjára az út neve 
is reá vésendő. A határkövek ezen megállapított mintáját a jelen 
szabályrendelethez mellékelt rajz tünteti fel.” 

Nagyon valószínű tehát, hogy a talált kövek birtokhatárt jelölő 
kövek lehetnek. Hogy miért 1868-ban kerültek oda, vagy miért 
tüntették fel az egyiken ezt az évszámot, azt még homály fedi. 

dr. Égertz Andrea 

Bölcsődei beiratkozás 

 

Az idei bölcsődei beiratkozásra 2022. május 9-e és 13-a 
között kerül sor Telkiben. 

A beiratkozásra a Csibe Bölcsőde honlapján (www.csibebol-
csi.hu/) található adatlap kitöltésével és elektronikus úton 
történő visszaküldésével van lehetőség.

Ez a március sokféle időjárással kapcsolatos megfigyelésre adott 
alkalmat. Hozott hózáport, havasesőt, esőt, napsütést, szeles 
időt. Azért lassacskán a tavasz is megérkezett. A gyerekekkel 
séták alkalmával és az óvoda udvarán figyeltük a természet 
ébredezését, a hóvirágok nyílását, az ibolyákat, a rügyező, majd 
virágba boruló fákat, bokrokat. 

A hónap elején, a Beporzók Napjához (március 10.) kapcsoló-
dóan a Mókus csoportban a méhekkel, a méhek életmódjával, a 
természetben betöltött fontos szerepükkel ismerkedtek a 
gyerekek sokféle játéktevékenységen keresztül. 

A márciusi Madarászovi foglalkozáson a Tavaszhírnökökkel 
ismerkedtek a gyerekek szenzitív és mozgásos játékok során: a 
pávaszemes lepkével, a csésze- és a kucsmagombával, a sza-
lonkával. A végén a szalonkát meg is simogathatták. 

Nemzeti ünnepünk, március 15. megünneplése az óvodában 
csoportonként valósult meg. Minden csoport a gyermekek 
életkori sajátosságainak megfelelően szervezett tevékeny-
ségekkel dolgozta fel az adott témát játékos formában. 
Mesékkel, versekkel, dalokkal igyekeztünk közelebb hozni a 
gyerekekhez az akkori eseményeket. 

Március második felében két jeles zöld ünnepünk is volt, ame-
lyek tartalmát és üzenetét változatos tevékenységekkel 
igyekeztünk a gyerekek számára átadni. A Víz Világnapján (már-
cius 22.) játékos formában ismerkedtünk a vízzel, mint a földi 
élet nélkülözhetetlen elemével, annak tulajdonságaival, a víz 
sokoldalú felhasználásával. Foglalkoztunk a víz körforgásával, 
vizes kísérleteket, megfigyeléseket végeztünk, vizes élőhe-
lyekhez köthető növényekkel és állatokkal ismerkedtünk, továb-
bá beszélgettünk a vízszennyezésről, és arról, miként tudunk a 
vízfogyasztással takarékoskodni. 

Az Erdők Nemzetközi Napja (március 21.) alkalmából kirándul-
tunk a közeli erdőben, óvodásainkkal nagy sétát tettünk az Öreg 
Tölgy erdei tanösvényen, ahol a kora tavaszi napsütésben, 
madárdalos erdőben számos apró megfigyelést tettünk, és ked-
vükre szaladgálhattak a gyerekek. Fáradtan, de jókedvűen, 
élményekkel feltöltődve értünk vissza az óvodába. 

A márciusi Madárfióka program során, a Víz világnapja alkal-
mából főként a vízben, illetve vízparton élő állatokkal 
ismerkedtek a gyerekek. Ádám bácsi ezen a foglalkozáson is a 
tőle megszokott módon, lelkesen, a kicsik cselekvő szemléletes 

A Zöldmanó Óvoda hírei 
Ébredező természet
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gondolkodására építve vezette be a gyerekeket az állatok varázs-
latos világába, sokféle mozgásos játékkal. A mélytengeri állatok 
közül a teknősök nyűgözték le leginkább a kicsiket. A színes 
képek, kedves, játékos szemléltető eszközök mellett egy élő ék-
szerteknőst is megfigyelhettek a gyerekek a foglalkozás végén. 

Március végén a Mókus csoportban a juhokkal, a gyapjúval, a 
nemezeléssel ismerkedtek a gyerekek játékos formában. 
Örömmel simogatták a bárányszőrt, tapogatták a gyapjút, pan-
csoltak, miközben a nemezlabdát készítették. 

Az áprilisi Madarászovi foglalkozáson Zsuzsa nénivel a 
méhekkel, a beporzással, a katicabogarak életmódjával, az 
egerészölyvvel, és az Év madarával, a zöld küllővel ismerkedtek a 
gyerekek. A 2022 év fajai: https://greenfo.hu/hir/2022-ev-fajai/ 

Telki Zöldmanó Óvoda 

A 2.a osztály öko kirándulása 
Lábatlanra 
Sokáig vártunk az alkalomra, hogy a járványhelyzet csillapodjon, 
és tanulmányainkat az iskola falain kívül is gyarapíthassuk. 
Lehetőségünk adódott, hogy tanulmányi kirándulást tehessünk 
Lábatlanra. Ez a település igencsak aprócska. Telkitől mindössze 
33 kilométerre található. 

Kirándulásunk során ellátogattunk a Dunamente Ökocent-
rumba, ahol a szívélyes fogadtatást követően bepillantást nyer-
hettünk Lábatlan történetébe. A látogatóközpont minden kiál-
lítóterme érdekes és hasznos tudásanyaggal ajándékozott meg 
minket. 

Öko élményórák során nyomon követhettük a Duna 
folyásirányát, megismerhettük a Gerecse növény- és állatvilágát. 
Interaktív játékok segítségével hallhattuk a madarak hangjait, 
megvizsgálhattuk az állatok lábnyomait, óriásként kalandozhat-
tunk Magyarország térképén. Elmélyedhettünk a szeletív hul-
ladékgyűjtés folyamatában, gyakorlati alkalmazásában. 
Bepillantást nyerhettünk a hulladéklebomlás folyamatába, és a 
gyermekek legnagyobb megdöbbenésére megtudhattuk, hogy 
a különböző anyagok hány év, évtized vagy éppen évszázad 
alatt bomlanak le a talajban. Megtapasztalhatták az ener-
giaelőállítást játékos formában, és szembesülhettek azzal, hogy 
az előállított energia milyen háztartási eszköz működtetésére 
lenne elegendő. 

A Gerecse élővilága elvarázsolta a természetjáró gyermekeket. 
Bekukkanthattak egy mesterséges barlangba, megvizsgálhatták 
a különböző kövületeket, a barlangászathoz szükséges felsze-
relést is. Megismerkedtünk az ökológiai lábnyom fogalmával, és 
ki is számoltuk a sajátunkat. Az eredmény megdöbbentő volt, 
minden igyekezetünk ellenére. 

Miután elsajátítottuk az elsősegélynyújtás alapjait, térképet és 
elektromos chipet (helyzetjelzőt) ragadtunk, hogy felfedezzük a 
látogatóközpont 2 hektáros Gerenday kertjét. Valódi kihívás és 
sikerélmény vár minden idelátogató családra! 

Turcsányiné Dósa Renáta 
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Ökoiskola lettünk! 
 
A „Ökoiskola” címátadó ünnepségre 2022. március 26-án került 
sor. Az oklevelet Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes 
államtitkártól vehette át Farkas Judit intézményvezető. 

Büszkék vagyunk az elért eredményre! Köszönjük Freili Szilvia, 
Kuffler Éva tanárnők, és mindazok munkáját, akik segítséget 
nyújtottak a pályázat során! 

Az ünnepélyes alkalomra Simon Dóri 8.c osztályos tanuló külön-
leges festett követ készített. 

Ovisok látogatása az 
iskolában 
 
A leendő elsős óvodások látogatást tettek intézményünkben 
március 25-én, pénteken. Gyönyörű tavaszi időben, az udvaron 
elhelyezett négy állomáson, az angol és sakk profilhoz kap-
csolódóan, játékos feladatokkal, kis ajándékkal, üdítővel vártuk a 
kicsiket. A program – legnagyobb örömünkre – nagyon jól si-
került. 

Zsámbéki-medence kis 
matematikusa 
 
Örömmel adjuk hírül, hogy Brickner Marcell 5.a osztályos tanuló 
a 18. Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny 5-6. osztá-
lyos kategóriáját megnyerte! A 7. és 8. évfolyamosok 
versenyében 4. helyezést ért el Horváth Márton 7.a osztályos 
tanuló, Frész-Tóth Vince pedig 8. lett a negyedikesek között. 

Szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk rájuk! 

Kosárlabda diákolimpia 
megyei döntő 
 
2022. április 6-án rendezték a III. korcsoportos fiú kosárlabda 
diákolimpia megyei döntőjét Telkiben. Tanulóink izgalmas 
mérkőzéseket játszottak. A versenyben a II. helyezést érték el, így 
továbbjutottak az országos selejtezőbe. 

Csapattagok: Bogdán Dániel, Taksonyi Zalán, Iván Tamás, 
Horváth Márton, Ádám Benedek, Kis Botond, Ispán Balázs, 
Lengyel Martin, Siba Dániel, Rédey Barnabás, Hevesi Bernárd, 
Simon Mátyás. 

Gratulálunk! 
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Kiemelkedő sikerek 
 
Tisztelt Olvasó, kedves Szülők! Örömmel és büszkeséggel írom 
ezeket a sorokat, mert kiemelkedő sikereket és versenyered-
ményeket értek el tanulóink az elmúlt néhány hétben. 

Az idei már a harmadik olyan tanév, amikor a járványügyi 
helyzet miatt nehezebb körülmények között éltük a minden-
napjainkat. De így is igyekeztünk az iskolaközösséget erősíteni, a 
gyerekek tanulását megkönnyíteni, a versenyekre felkészíteni 
őket. Szeptembertől március elejéig csak osztálykeretben 
szervezhettük a programokat. Szerencsére a tavasz már szín-
vonalas, örömteli, iskolai szintű eseményeket is hozott, mint 
például a diákönkormányzati (DÖK) nap (amelyről a következő 
Telki Naplóban tudósítunk) vagy a nemrég megrendezett 
Olvasás éjszakája. 

Utóbbi a járványügyi helyzet miatt maradt el októberben, pedig 
alsós tanulóink nagyon kedvelik ezt az immár hagyományosnak 
mondható programot és izgatottan várták! Most a Magyar Nyelv 
Hetéhez kapcsolódva került sor a rendezvényre. Minden eddigit 
felülmúló volt az érdeklődés, 95 diákunk érkezett este a tor-
natermi „ottalvásra” és mesehallgatásra. Köszönjük pedagógu-
saink áldozatos szervezőmunkáját! 

Versenyeredmények 
 
A február-márciusi „éremeső” után, amelyről már az előző szám-
ban beszámoltunk, folytatódott az éremszerzés a megyei Sakk 
Diákolimpián. A felső tagozatos fiúk a 2. helyet szerezték meg. 
Csapattagok: Balogh Zétény 6.a, Győrffy Ákos és Móczár 
Sebestyén 8.ab, Siba Gergő 8.c osztályos tanulók. 

A Zsámbéki-medence kis matematikusa versenyt Brickner 
Marcell 5.a osztályos tanuló nyerte meg az 5-6. évfolyamos 
kategóriában. Horváth Márton 7.a osztályos tanuló 4. helyezést 
ért el a hetedik-nyolcadikosok körében, Frész-Tóth Vince 4.b 
osztályos tanuló pedig 8. lett a negyedikesek között. 

A Zrínyi Ilona matematikaverseny Dél-Pest megyei for-
dulójából Nádasi Vivien 7.b, Brickner Marcell 5.a és Götz Erik 2.c 
osztályos tanulók bekerültek az országos döntőbe! 

A megyei fordulóban Horváth Márton 7.a osztályos tanuló 3. 
helyet szerzett. 

Csapatversenyben pedig a hetedikesek – Nádasi Vivien, 
Cserhalmi Ádám és Horváth Márton – 2. helyen végeztek. 

Hat iskola részvételével rendezték meg a Pataki Ferenc 
Fejszámolási versenyt, amelyen három ezüst-  és egy 
bronzérmet szereztek iskolánk diákjai. Dull Zsombor 3.b a 3. 
évfolyamosok, Csizmadia Ferenc 6.b a 6. évfolyamosok és 
Horváth Márton 7.a osztályos tanuló a 8. évfolyamosok (!) között 
2. helyezést ért el. Fekete Milán 4.a osztályos tanuló pedig 3. lett 
a negyedikesek között. 

A Nemzetközi Kenguru matematikaversenyen a 3. 
évfolyamosok között, 553 diák közül Kovács Flóra 12. és Garics 
Olivía 18. helyezett lett. Szép teljesítményt nyújtottak még: Kiss 
Olivér, Garics Alíz és Szládovics Mór másodikos, valamint Vizi 
Botond és Wancsakovszky Zalán harmadikos tanulók. 

A „Mindent a kutyákról” országos projektversenyen Takács 
Abigél és Regős Laura 10., míg Hovanyecz Heléna és Jordán 
Bence 2.a osztályos tanulók 18. helyezést értek el. 

Idén különösen nagy érdeklődés övezte az iskolai vers- és 
prózamondó versenyt. 23 felsős diákunk indult, az eredmények 
a következőképpen alakultak: 

5. évfolyam vers kategóriában: 
• 1. helyezett: Pintér Panka 5.b 
• 2. helyezett: Vizi Fanni 5.b 
• 3. helyezett: Gerván Bence 5.b 
5. évfolyam próza kategóriában: 
• 1. helyezett: Csernus Johanna 5.b 
• 2. helyezett: Komáromi Kolos 5.b 
6. évfolyam vers kategóriában: 
• 1. helyezett: Thomann Hanna 6.a 
• 2. helyezett: Szondy Barbara 6.a 
• 3. helyezett: Pallos Kata 6.b 
7. évfolyam vers kategóriában: 
• 1. helyezett: Varga Lili 7.a 
• 2. helyezett: Szabó Julianna Fanni 7.b 
• 3. helyezett: Doktor Péter 7.a 
8. évfolyam vers kategóriában: 
• 1. helyezett: Fóty Luca és Orbán Áron 8.c 
• 2. helyezett: Komáromi József 8.ab 
 
Különdíjban részesültek: Nagy Lilla 5.c és Ádám Benedek 5.a 
osztályos tanulók. 

A Pátyon megrendezett területi versenyen 4 tanuló képviselte 
iskolánkat, akik mindannyian szép eredményt értek el. Thomann 
Hanna 6.a vers kategóriában 1. helyezett, Csernus Johanna 5.b 
próza kategóriában 4. helyezett, Komáromi József 8.ab próza 
kategóriában 5. helyezett, Fóty Luca 8.c pedig vers kategóriában 
6. helyezett lett. 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőtanáraiknak! 
Köszönjük munkájukat! 

(Az alsó tagozatos magyar, valamint angol nyelvű szavaló-
versenyek a Magyar Nyelv Hetében kerülnek megrendezésre, 
ezekről az eseményekről a következő számban adunk tájékoz-
tatást.) 

Büszke vagyok az iskolaközösségre! 

Farkas Judit igazgató 
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 májusában a  
következőképpen alakul:   

május 1., vasárnap, munkaszüneti nap 10:00-16:00 - Angyal Patika 
május 8., vasárnap 10:00-16:00 - Dió Patika 
május 15., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 
május 22., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
május 29., 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: 

Eredics-Kopányi Hajnalka és Eredics Zoltán  
2. gyermeke: Zétény 

Gratulálunk! 
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Ehavi számunk címlapján  
Bali Mária 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!

Piacnapok Telkiben 
 

Minden második héten, szombaton délelőtt, a 
Pajta-Faluháznál  
Idén az alábbi napokon lesz piac Telkiben: 
 
május 7., 21., 
június 4., 18., 
július 2., 16., 30., 
augusztus 13., 27., 
szeptember 10., 24., 
október 8., 22., 
november 5., 19., 
december 3., 17., 31. 
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