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Hamarosan kezdődik a nyár, 
itt az ideje, hogy ismét talál-
kozzunk egymással! 

A sikeres és népszerű Sport- 
és Művészeti Gála volt az idei 
szezon első jelentősebb ren-
dezvénye. Az ezt követő 
gyereknapi program után 
megkezdődnek a közösségi 
házban a workshopok és kéz-
műves foglalkozások. Csatla-
koztunk a Budakörnyéki Sör-
fesztivál programjához, ami 
június harmadik hétvégéjén 
lesz. Egyre több a magán-

kezdeményezésű esemény is; úgy tűnik, kezdjük elhinni, hogy 
ismét létezhetünk közösségben is. 

Az idei nyáron az önkormányzat meghirdeti az Utcabál 
Programot. 

Az Utcabál Program és az Év Bulija kisközösségi szervezésű 
bográcsozásokat, utcabálokat támogat. A programhoz csat-
lakozhat minden olyan telki kisközösség, ami szűkebb 
környezetének, utcájának szervez olyan közösségépítő prog-
ramot, ami túlmutat a családi léptéken és nem profitorientált. 
Utcabálok, főzőversenyek, együtt zenélések, piknikek és hasonló 
kezdeményezések csatlakozhatnak az Utcabál Programhoz. A 

programban résztvevőket az önkormányzat padokkal, asz-
talokkal, mobil illemhely biztosításával, ingyenes közterület-
használattal, ingyenes reklámozási lehetőséggel és egyéb 
eszközökkel támogatja az aktuálisan rendelkezésére álló 
lehetőségek és kapacitások keretéig. A programban való 
részvételhez a kisközösség, valamint a szervezők előzetes nap-
tári és technikai egyeztetése szükséges, hiszen a támogatási 
lehetőség, az eszközpark véges. 

A program iránt érdeklődők a kultura@telki.hu emailcímen 
tájékozódhatnak a részletekről, vagy hívhatják a 06-26-920-
826-os telefonszámot. 

Az eszközfoglalást kérjük, legalább egy héttel a tervezett 
esemény előtt jelezzék! Amennyiben a kezdeményezés sikeres 
lesz, a legjobb utcabálok és rendezvények közül egyvalaki el-
nyerheti az Év Bulija díjat, amihez elegendő elküldeni a ren-
dezvényről készült legalább három fotót, és egy rövid beszá-
molót a fenti emailcímre, amiből sajtóhír készül. 

Utcabálra fel! 

Mire pedig vége a nyárnak, itt a Telki Fesztivál, ami idén a szoká-
sostól eltérően kora ősszel kerül megrendezésre, tekintettel az 
éve elejének bizonytalanságaira. 

Kapcsolatok, feltöltődés, közösség: legyen ez az idei nyár mottó-
ja! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Polgármester naplója 
Hajrá nyár!

Telkiben, a Kodolányi János Közösségi Házban került sor 2022. 
május 17-én a II. Térségi Főépítészi Találkozóra. Az eseményen 
összesen 18 környékbeli főépítész jelent meg, és Deltai Károly, 
Telki polgármestere mellett Biatorbágy polgármestere, Tarjáni 
István is jelen volt. 

Előadóink témái az alábbiak voltak: „Az egyszerű bejelentés, 
településképi konzultációs eljárások jogszabályváltozásai”, 
„Agglomerációs teher településeinken”, „Lakóterületi fejlesztések 
a beruházók szemszögéből”, „Telekalakítások engedélyezése”. 
Utóbbi témakör tekintetében Váradi Tibor állami főépítész tar-
tott tanulságos előadást. 

A 20-20 perces prezentációkat követően kötetlen beszélgetésre, 
szakmai vitára került sor. A legfontosabb téma, amelyet kitár-
gyaltunk, az agglomerációs kitelepülések számának felfutása, és 
azok jogszabályi környezete, a kialakuló problémák kezelésének 
lehetősége volt. A jelenlévők megállapították, hogy szükséges 
volna kormányzati résztvevők bevonása is utóbbi témát 
illetően, hiszen ez egy olyan komplex folyamat, amelyet a kisebb 
települések önállóan kezelni nem képesek. Az esetleges össze-
hangolt és strukturális döntési pontok kialakításával pedig sza-
vatolhatnák településeink élhetőségének megőrzését közép és 
hosszú távon. 

Az egybegyűltek és jómagam is megállapodtunk abban, hogy 
szakmai diskurzusunk hasznos volt. Bízom benne, hogy az 
immáron hagyománnyá váló találkozónknak hamarosan foly-
tatása lesz! 

Láris Barnabás 
Telki Főépítésze 

Térségi főépítészi találkozó Telkiben 
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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. május 2. 
 

Tájékoztatók 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
menekültellátással, az országgyűlési választás és népszavazás 
lebonyolításával, a helyi közútra történő behajtás tárgyában 
született Kúria-döntéssel, valamint a társasházi ingatlanstruk-
túrával kapcsolatos tájékoztatókat. 
 

Támogatás civil szervezeteknek 
 
A testület döntött a helyben működő egyesületek, alapítványok, 
társadalmi szervezetek 2022. évi támogatásának összegéről. 
 

Tornatermi térelválasztó fal 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pipacsvirág Magyar 
- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermi 
térelválasztó falának cseréjére – a tankerület általi meg-
valósításhoz – 1.063.752 Ft összegű anyagi támogatást nyújt a 
2022. évi költségvetés tartalékkeretének terhére. 
 

Eszközbeszerzés támogatása 
 
A testület levette a napirendről a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár eszközbeszerzési támogatásának kérdését. 
 

Térfigyelő rendszer kiépítése 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Muskátli utcai közpark 
területén található pagoda épületének és környezetének 
közbiztonsági megfigyelése céljából két térfigyelő kamerát 
szereltet fel, amelynek megvalósításához 622.000 Ft összegű for-
rást biztosít a 2022. évi költségvetés tartalékkeretének terhére. 
 

Ingatlanértékesítési pályázat 
 
A testület úgy döntött, hogy a Telki, 1458-as helyrajzi-számú, 
önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlan értékesí-
tésére pályázatot hirdet. 
 

Engedély meghosszabbítása 
 
A képviselő-testület a Boszorkányvölgy terület vízjogi létesítési 
engedélyének meghosszabbítása céljából 630.000 Ft+Áfa 
összeget különített el a 2022. évi költségvetés tartalékkeretének 
terhére. 
 

Ingatlanértékesítés kérdése 
 
A testület nem támogatta a Telki, 7/1-es hrsz-ú ingatlan 
értékesítését. 

A fás szárú növények védelme 
 
A képviselő-testület a fás szárú növények védelméről szóló helyi 
rendelet tervezetével összefüggésben az alábbi döntéseket 
hozta: 
- a rendeleti szabályozás hatálya a cserjékre és a gyümölcsfákra 
nem terjed ki, 
- a rendelet lehetővé teszi a pénzbeli megváltás lehetőségét, 
- engedélyhez kötött fakivágás esetén a pótlás alapja a kivágott 
fák darabszáma. 
 

Tájékoztató pályázatokról 
 
A testület elfogadta a folyamatban lévő pályázatok állásáról, 
eredményeiről szóló tájékoztatót. 
 

SZMSZ módosítása 
 
A képviselő-testület döntött az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.28.) számú ren-
deletének módosításáról, amely alapján lehetőség nyílt egy új, 
közneveléssel foglalkozó bizottság létrehozására. 
 

Óvodai árnyékolás 
 
A testület úgy határozott, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda 
Tengelice utcai épületének csoportszobái árnyékolása 
kiépítéséhez kapcsolódó munkákhoz 500.000 Ft-os keret-
összeget biztosít a költségvetés 2022. évi tartalékkeretének ter-
hére. 
 

Kutyafuttatóval kapcsolatos pályázat 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki, 056/27-es hrsz-ú 
ingatlanon kutyafuttató létesítése tárgyában meghirdetett 
pályázatra a Tarpa Consulting Kft. részéről beérkezett ajánlatot 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a kutyafuttató 
létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkö-
tésére. 
 

Közbeszerzési eljárás dokumentációja 
 
A testület úgy határozott, hogy az „útfelújítási munkák elvégzése 
Telki közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás doku-
mentációját jóváhagyja. 
 

Díjak adományozása 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2022-ben dr. Kiss-Leizer 
Márta háziorvost és Mezei Borbála asszisztenst megosztott Telki 
Egészségügyi Díjban részesíti, Fülöp Ottilia részére pedig Havas 
Ferenc-díjat adományoz. 
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Sport- és művészeti gála 
 
A testület úgy határozott, hogy az önkormányzat által 
szervezett, május 21-i sport- és művészeti gála meg-
valósításához 680.000 Ft összegű forrást biztosít a 2022. évi költ-
ségvetés tartalékkeretének terhére. 
 

Vállalkozási szerződés véglegesítése 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a „szennyvíz-csatorna 
nyomvonal felújítási és védelembe helyezési munkáinak 
elvégzése Telki közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési 
eljárás dokumentációjának részét képező vállalkozási 
szerződést. 

szb 
 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
köznevelési helyzetének áttekinthetősége, valamint fejlesztési 
lehetőségeinek feltárása érdekében 2022. május 2-i ülésén 
módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (SzMSz), megteremtve ezzel az alapját a 
Köznevelési Bizottság (KB) létrehozásához, meghatározva annak 
feladatkörét. 

Az új bizottság a már eddig is működő Pénzügyi és Szociális 
Bizottságokhoz hasonlóan öt (három képviselői, és két külső, 
nem képviselői) tagból áll. A Köznevelési Bizottság feladata a 
köznevelési feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek 
előkészítése. 

A KB véleményezi: 

•      az önkormányzati fenntartású, illetve működtetésű oktatási, 
nevelési intézmények létesítésére, működésére, megszün-
tetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előter-
jesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat; 

•      a köznevelési intézmények beszámolóit, programjait, vezetői 
beszámolóit; 

•      a képviselő-testület hatáskörébe tartozó köznevelési 
kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat; 

•      az önkormányzat költségvetésének közneveléssel összefüg-
gő részét; 

•      a köznevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcso-
latos testületi anyagokat, pályázatokat; 

•      a közneveléssel kapcsolatos pályázati kiírásokat, a 
beérkezett pályázatokat – ezzel összefüggésben tárgyalási 
jogkörrel részt vesz a pályázók meghallgatásán; 

•      a képviselő-testület által alapított díjak odaítélésére 
vonatkozó javaslatokat; 

•      az önkormányzattal létrejövő közművelődési megállapodá-
sok tervezetét. 

Az új bizottság: 

•      feltárja és egyezteti a közneveléssel összefüggő települési 
érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő 
szakmai és társadalmi szervezetekkel; 

•      értékeli az önkormányzat fenntartásában működő köz-
nevelési-intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai prog-
ramjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagó-
giai-szakmai munka eredményességét; 

•      részt vesz az önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Házirendjének kialakításában; 

•      javaslatot tesz közép és hosszú távú közneveléssel összefüg-
gő célokra; 

•      tárgyalási jogkörrel részt vesz a közneveléssel összefüggés-
ben megvalósuló szakmai és partnerszervezeti egyezteté-
seken, segíti az egyes intézmények és szervezetek közötti 
együttműködést. 

A képviselő-testület május 19-i ülésén megválasztotta a 
Köznevelési Bizottság tagjait: dr. Vida Rollandot, Halász Teréziát, 
Földvári-Nagy Lászlót (képviselő tagok), Nagy Szilviát és Freili 
Szilviát (külső tagok). A bizottsági tagok ezt követően a 
képviselő-testület előtt esküt tettek. Az újonnan felálló bizottság 
elnökének dr. Vida Rollandot választotta meg a testület. 

szb 

Új bizottság alakult 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. 

május 2-i ülésén bírálta el a helyi civil szervezetek 2022. évi 

működésének támogatására beérkezett pályázatokat. 

A képviselő-testület az idei költségvetésében rendelkezésre 

álló, illetve a büdzsé tartalékkeretéből kiegészített támogatási 

keretből a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkor-

mányzati támogatásokról szóló 9/2017. (IV.04.) önkormányzati 

rendelet alapján, a pályázó helyi civil szervezetek közül a 

következő kilenc működéséhez nyújt anyagi támogatást: 

Telki SE 

Telki Teakwon-do Sportegyesület 

KOKUKK Egyesület 

Telki Nőikar 

1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat 

Budajenő-Telki Székely Társulat 

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 

Telki Nyugdíjas Klub Egyesület 

Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 
szb 

Civil szervezetek támogatása 
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Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015. 
(II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitün-
tetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. 
Ennek értelmében a testület minden évben Telki Egészségügyi 
Díjat és Havas Ferenc-díjat adományozhat az arra érdemes 
személyeknek. 

2022-ben a képviselő-testület a május 2-i ülésén született döntése 
értelmében Telki Egészségügyi Díjban részesítette Dr. Kiss-
Leizer Mártát, valamint asszisztensét, Mezei Borit, akik az önálló 
felnőtt háziorvosi praxis kialakítása, 2005 óta látják el Telki lakóit. 

Először a Fő utcai rendelőben, rossz körülmények között, nehezen 
fűthető helyiségben kezdték a munkát, majd 2006 óta a Kórház 
fasorban lévő bérelt rendelőben, 2018 óta pedig a falu által épített 
Egészségházban kezelik a hozzájuk fordulókat. A betegek ellátásán 
kívül nagy odafigyeléssel vesznek részt a lakosság egészségügyi 
állapotának javításában, az egészséges életmód népszerűsí-
tésében, amelynek eredményeként településünk lakóinak általános 
egészségügyi állapota kiemelkedően jónak számít. 

A 2019 végén kialakult Covid-járvány okozta rendkívüli feladatokat 
is zökkenőmentesen teljesítették. Az oltásokra való beutalások 
szervezését, az oltások beadását, és ezek adminisztrációját, a 
betegek ellátását egyaránt jól oldották meg. Megnyugtató volt ket-
tőjük összehangolt munkáját megtapasztalni, a lakosság hálás érte. 

A Telki egészségügyi ellátásának érdekében kifejtett kiemelkedő 
szakmai tevékenységük, a járvány időszakában végzett, jól 
szervezett, áldozatos munkájuk elismeréseként a testület a díjjal is 
kívánja köszönetét kifejezni. 

A május elején tartott ülésen a képviselő-testület arról is döntött, 
hogy Havas Ferenc-díjat adományoz Fülöp Ottilia, a Pipacsvirág 
Általános Iskola volt igazgatóhelyettese részére. 

Fülöp Ottilia 2016 szeptembere óta 
dolgozott felsős igazgatóhelyet-
tesként a telki iskolában, koordinál-
va az országos tantárgyi mérések-
ben való részvételt, a középfokú 
beiskolázást, az órarend összeál-
lítását és az intézmény operatív fela-
datait. Kiemelkedő szerepe volt a 
Pipacsvirág „Kiváló Tehetségpont” 
akkreditációjának megújításában – 
az ehhez kapcsolódó pályázatban 
szereplő tehetségfejlesztési terület 
megjelölésében a sakkoktatás mel-
lett interperszonális, logikai-mate-
matikai és a térbeli-vizuális készsé-
gekre is fókuszálva. 

Matematikatanárként is kiemelkedő teljesítményeket ért el a telki 
gyerekekkel. 2018-ban a Bolyai Matematika csapatverseny megyei 
szakaszán 3. helyen végzett a 7. osztályosokkal, 2019-ben pedig 
diákjai a Pataki Ferenc fejszámolási versenyt több korosztályban is 
megnyerték. Kiválóan készítette fel a tanulókat az országos 
középiskolai felvételikre is; 2020-ban például az általa tanított 8. 
osztály 20 tanulójából 5 diák is 47 és 50 pont közötti felvételi ered-
ményt ért el matematikából, ami az országosan felvételiző kb. 
50.000 tanuló között a legjobb 1-2%-ba tartozik. Javaslatára a 
2019/2020-as tanévtől bevezették az iskolában a párhuzamosan 
futó 7. osztályok három különböző nívócsoportra osztását mate-
matikából, összevonva az oktatást a tantárgyból a legtehetsége-
sebb gyerekek számára. Ennek is köszönhető, hogy az idei, 2022-es 
országos felvételin a legjobb nívócsoport 17 tanulójából, akiket 
Fülöp Ottilia tanított, 7 diák is 47 és 50 pont közötti eredményt ért el. 

Kiemelkedő szakmai tudása, remek szervezői és vezetői kvalitásai 
az iskola egyik legelismertebb tanárává tették. A díjjal köszönetét 
szeretné kifejezni a testület több éven át tartó áldozatos 
munkájáért és odaadásáért. 

Ők kapták idén az Egészségügyi és 
Havas Ferenc-díjat 

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában a testnevelési 
órák, valamint a település sportszervezetei 
számára fennálló sportolási lehetőség biz-
tosításához elengedhetetlen a tornatermi 
térelválasztó függöny rendszeres hasz-
nálata. A folyamatos karbantartás ellenére 
ennek mechanikai meghibásodása, vala-
mint szerkezeti romlása (ami baleset-
veszélyt is magában hordoz) időszerűvé 
tette a teljes cseréjét. 

Az Érdi Tankerület szakértői vélemény 
alapján azt javasolta, hogy a jelenlegi 
motoros változat helyett kézi vezérlésűt 
szereljenek fel a helyére. A tankerület 
ennek beszerzésére bruttó 2.127.504 Ft 
összegű ajánlatot kapott, amihez Telki 
Önkormányzatának 50%-os mértékű 
támogatását kérte. 

Telki Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2022. május 2-i ülésén úgy 
határozott, hogy a támogatási igénynek 

megfelelő összeggel, 1.063.752 Ft-tal hoz-
zájárul a függöny cseréjéhez, amely így 
hamarosan meg is valósulhat. 

Cserélik a tornatermi térelválasztót 
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2021. november 20-án lejárt a 
Telki újonnan csatornázott 
területeire előírt szankció-
mentes csatorna rácsat-
lakozási határidő, így azt az 
ingatlantulajdonost, aki még 
nem kötött rá az ingatlana 

előtt műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna-
hálózatra, ettől az időponttól talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség terheli. 
 
Telki Község Önkormányzata a KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 
szerződésszámú projekt keretében Telkiben, a Hosszúháton, az 
Árnyas és Repkény utcában, valamint a Szőlő utca területén 
megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat átadásakor (és azt 
megelőzően is több alkalommal) írásban jelezte az érintett 
ingatlantulajdonosok felé, hogy a közcsatorna-hálózatra az 
önkormányzat értesítésétől, azaz 2020. november 20-tól számít-
va egy éven belül kell rákötni, amennyiben az ingatlantulaj-
donos mentesülni kíván a talajterhelési díj megfizetése alól 
(https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2180-csatorna-
megkezdodott-a-muszaki-atadas-atvetel). 

A környezetterhelési díjról szóló (Ktd.) 2003. évi LXXXIX. törvény 
alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibo-
csátót (ingatlantulajdonost), aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szenny-
vízelvezetést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – al-
kalmaz. 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. 
(11.29.) számú Ö. rendelete (https://www.telki.hu/docs/e-
hivatal/rendeletek/ado/22_2012_Talajterhelesi_dij.pdf ) alapján 
azt az ingatlantulajdonost terheli a talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség, akinek ingatlana előtt a közműcsatorna műszaki-
lag kiépítésre került, rendelkezésre áll, de az ingatlan nem került 
a csatornahálózatra ténylegesen, a víziközmű-szolgáltató ÉDV 
Zrt. által igazoltan rácsatlakozásra. 

A talajterhelési díj megállapításának és bevallásának alapja a 
szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel iga-
zolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány 
alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az elszivár-
gott víz mennyiségével (igazolt csőtörés), az igazolt locsolási 
célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével (locsolási 
célú almérő), valamint azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíz tárolójából olyan arra feljogosí-
tott szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jog-
szabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

A talajterhelési díj mértéke: 3.600 Ft/m3. 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és beval-
lania (önbevallás) a tárgyévet követő év március 31-éig, az ön-
kormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyom-
tatványon. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és 
megszűnése esetén a változással érintett kibocsátó a tárgyévet 
követő év március 31-éig köteles bevallást benyújtani. 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön 
jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz. 

A Telki Polgármesteri Hivatal az elkövetkező hetekben írásbeli 
felszólítást küld azoknak az ingatlantulajdonosoknak (kibo-
csátóknak), akik a víziközmű szolgáltató nyilvántartása alapján a 
műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra nem kötöttek 
rá, és talajterhelési díj bevallási, fizetési kötelezettségüknek a 
megadott határidőkig nem tettek eleget. 

Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fenti kötelezett-
ségüket elmulasztották, hogy haladéktalanul pótolják! 

A csatorna rákötéssel kapcsolatos információk itt olvashatóak: 
https://www.telki.hu/docs/csatolmanyok/Lakossagi_tajekozta-
to_csatornabekotesrol.pdf 

Telki Polgármesteri Hivatal

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség 

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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A fás szárú növények mennyisége és minősége alapvetően 
meghatározza egy település környezeti állapotát, arculatát, és 
befolyással van a lakosság egészségére, közérzetére is. Telki 
egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik (sokan éppen 
emiatt választották otthonukként), és a zöld falu jelleg nem 
csupán a fákkal, cserjékkel való borítottságban, hanem a helyiek 
környezettudatos szemléletében is megjelenik. 

Ennek az állapotnak a megóvása, valamint a további zöldítés, a 
bennünket körülvevő természetre való odafigyelés – pl. a faül-
tetések, a virágosítás, vagy éppen a szemetelés elkerülése, illetve 
a lakossági szemétszedési akciók révén, de ide tartozik a házi 
komposztálás egyre szélesebb körben történő alkalmazása is – 
közös felelősségünk, hiszen mindannyian tehetünk azért, hogy 
községünk egy kellemes természeti miliőjű hely lehessen a 
jövőben is, lakói pedig élen járjanak az öko-tudatosság terén. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény ren-
delkezése alapján Telki Község Önkormányzata megalkotta a 
településkép védelméről szóló 16/2017.(X.31.) számú ren-
deletét, amelyben a zöldfelületek kialakításával kapcsolatban is 
meghatározásra kerültek településképi követelmények. A 
fakivágásra, kivágott fás szárú növények pótlására vonatkozó 
szabályok azonban ebben nem rögzíthetők, erre önálló ren-
deletet kell alkotni. 

A „fás szárú növények védelméről” szóló 
346/2008. (XII.30.) számú Kormányrendelet 
meghatározza a közterületi kivágások rend-
jét. A benne foglaltak alapján közigazgatási 
hatósági eljárás keretében a helye szerint 
illetékes jegyző engedélyezheti a közterü-
leten lévő fás szárú növény kivágását, és 
kötelezhet a pótlásra. A jegyző kötelezheti 
továbbá az ingatlan használóját meghatá-
rozott fenntartási és kezelési feladatok, 
telepítési előírások teljesítésére is. A magán-
tulajdonú ingatlanon lévő fák kivágása 
kapcsán azonban a Kormányrendelet 
alapján a jegyzőnek nincs döntési jogköre. 

A telki Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) 
szóló 15/2016. (XII.13.) számú önkormányza-
ti rendelet tartalmaz építéshez kapcsolódó 
fakivágással kapcsolatos szabályokat. (HÉSZ 
Favédelmi előírások 11. §: A település 
közigazgatási területén, a nem közterületen 
lévő 1 méteres magasságban mért 10 cm-
nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni, a 
gyümölcsfák kivételével, csak növény-
egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi 
okból, illetve építési tevékenység miatt, 
engedéllyel lehet. A kivágott fák pótlását az 
engedélyező hatóság által előírt mennyi-
ségben és módon kell teljesíteni. A pótlás 
mértéke a kivágott fák 1 méteres magasság-
ban mért törzsátmérőjének összege, ame-
lyet előnevelt fákból kell telepíteni.) 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (2) bekezdése 
alapján a települési képviselő-testületnek jogában áll a közigaz-
gatási területén lévő magántulajdonú ingatlanokra is kiterjedő 
hatállyal a fás szárú növényállomány védelmét biztosító helyi 
rendeletet alkotnia. 

A testület 8/2022. (I.31.) számú önkormányzati határozatával 
jóváhagyta a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és 
pótlásáról szóló rendelet-tervezetet, amely rögzíti a Telkiben, 
magántulajdonú ingatlanon történő fakivágás szabályait. A 
szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása után, a rendelet 
előkészítése során meghatározták, hogy az engedélyhez kötött 
fakivágás esetén a pótlás alapja a kivágott fák darabszáma. 
Döntés született arról is, hogy a szabályozás hatálya a cserjékre 
és a gyümölcsfákra nem terjed ki, és bár lehetővé teszi a pénz-
beli megváltás lehetőségét, az így befolyt összeg a környezet-
védelmi alapba kerül. 

A képviselő-testület lapzártánkat követően elfogadhatja tehát a 
fás szárú növények helyi védelméről szóló rendeletet, amelynek 
fő célja megóvni a település zöld jellegét, összhangban az itt 
élők jogos igényével és elvárásával, valamint környezettudatos 
szemléletével. 

szb 

Fás szárú növények védelme 
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Nagyszabású közösségi sportünnepnek és művészeti gálának 
adott teret az iskola tornaterme, a Muskátli park, valamint a 
sportcsarnok és környéke 2022. május 21-én. 

A nap folyamán az érdeklődők megismerhették a Telki SE szak-
osztályait a – gyakran igen látványos – sportági bemutatók 
során. Az óvodások és iskolások futóversenyre is benevezhettek, 
akinek pedig kedve támadt, kerékpárral (vagy akár rollerrel) 
járhatta körbe a települést. Üde színfolt volt a házi kedvencekkel 
rendelkezőknek a kutyás bemutató, az ügyességüket tesztelők 
számára pedig egy óriási focis darts-tábla kínált célpontot. 

Délután az iskolások előadásait tekinthették meg a jelenlévők a 
sportcsarnokban felállított színpadon, majd a táncosok fel-
lépésének tapsolhatott a közönség. A délután csúcspontja az 
Oroszlánkirály Táncszínház rendkívüli produkciója volt, amely 

elsöprő sikert aratott. Az este pedig disco várta a szórakozni 
vágyó telki fiatalságot. 

Napközben nagy népszerűségnek örvendett a kicsik számára a 
csarnok mellett felállított ugrálóvár, és a kulináris élvezeteknek is 
lehetett hódolni a közelben parkoló food truckok kínálata – a 
Street Food Piknik – révén. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött a sport- és művészeti gálára! 
Köszönjük a szervezést és a finanszírozást a Telki Önkormány-
zatnak, a Telki SE és az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány lelkes 
önkénteseinek! Külön köszönet Frész-Tóthné Egri Eszternek, 
Telki sportmenedzserének a kitartó szervezésért, valamint min-
denkinek, aki fellépett ezen a különleges tavaszi rendezvényen! 

szb, Fotó: Jakab Mária Ilona, szb 

Sport- és művészeti gála 
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Tavasszal megújul a természet, csodásak a virágok, vágyunk a 
szép élményekre, és szívesen látogatjuk a kiállításokat. Most is 
egy sikeres bemutatkozáson vagyunk túl, hála a Telki 
művészeknek, akik lelkesen segítettek ennek a megrende-
zésében. 

A „Tavaszi megújulás” című tárlat kiállítói Beatrix Abiwu, Gellért 
Rozália, Jakab Mária Ilona, Illés József, Márton Ildikó és Tari 
Gabriella festőművészek voltak. A téli lehangoltság után főkép-
pen tájképeket láthattunk – egy-egy kirándulás emlékét, nyári 
virágokat, leendő tengerparti nyaralás színhelyét –, hiszen min-
denki vágyott már a szabadba, a jó levegőre és a napfényre. 

Délután hatkor kezdődött az ünnepség. Köszönet pol-
gármesterünknek, Deltai Károlynak, aki hozzáértő szavakkal nyi-
totta meg a kiállítást. Hálás köszönet a Kiss Zenede tanárainak, 
Varga Gabriellának és Tóth Andrásnak, hogy a növendékeket 
felkészítették a színvonalas előadásokra. A gyerekek jó hat éve 
zenélnek nálunk, és közben felnőtt fiatalokká váltak. 
Ismerősként jönnek vissza, jó látni a fejlődésüket. Büszkék 
vagyunk rá, hogy Telkiben ennyi tehetség van! További sok sikert 
kívánunk Kovács Majának, Szakáll Rékának és Szénási Viviennek! 

A kiállítás hangulata ezúttal is, mint mindig, kitűnő volt, sokat 
beszélgettünk a festmények technikáiról, egymás életéről, arról, 
hogyan teltek a téli hónapok. Jókat nevetgéltünk, és néha 
szomorkodtunk is, emlékezve drága Scheer Gizikénkre, aki már 
nem lehet közöttünk – mindenkinek nagyon hiányzik! 

Sok finomság is került az asztalra. Meg kell említenem Gellért 
Rozália isteni almás pitéjét, amit villámgyorsan eltüntettünk a 
pocakunkba, és leöblítettük jófajta borokkal, üdítőkkel. 
Mindenki kellemes érzettel búcsúzott el tőlünk, ígéretet téve, 
hogy legközelebb is új és szép festményekkel örvendeztetnek 
meg bennünket. 

Jövő tavasszal újra találkozunk! Szívesen kiállítjuk majd a kezdő 
festőpalánták alkotásait is, amelyek megfelelnek a kiállítás 
értékrendjének. Mindenkinek kellemes és vidám nyarat kívá-
nunk! 

Sok szeretettel, Márton Ildikó 
Fotó: Jakab Mária Ilona, szb

Tavaszi megújulás a Pipacsban 
– kiállítás telki művészek alkotásaival a galériában
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A Telkiben működő KOKUKK Egyesület 2022-ben is megszer-
vezte évenkénti irodalmi estjét. Az esemény lebonyolítására 
idén április 22-én került sor a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár nagytermében. A Költő beszélget költővel programra 
idén Ferencz Mónika, Junior Szépíró-díjas (2019) költőt hívta 
meg az Egyesület. Molnár Krisztina Rita, Szépíró-díjas (2018) 
költő, az Egyesület egyik alapító tagja beszélgetett Ferencz 
Mónikával legfrissebb verseskötetének (Ferencz Mónika: 
Búvárkodás haladóknak, Scolar, Bp., 2021 (Scolar live)) 
apropóján. 

Az esemény Ferencz Mónika költészetének érzékletes bemu-
tatása mellett lehetőséget biztosított a konkrét költeményekből 
kiinduló, élénk, poétikaelméleti vitára is a posztmodern utáni 
költészet és a hagyományosabb modern költészet kapcso-
latáról, eltérő megközelítési módjairól. Ezen diskurzus fő kérdése 
abban állt, lehet-e a régebbi, évezredes múltra visszatekintő 
költői irányzatoktól független, új költészetet művelni, illetve, ha 
igen, milyen mértékben? Például említésre méltó az a több fiatal 
magyar költőt is jellemző tendencia, hogy kortárs angolszász, 
illetve skandináv eredeti vagy fordításban könnyebben elérhető 
versek költői megoldásait próbálják átültetni a magyar költői 
nyelvbe. 

Ferencz Mónika több versét is felolvasta az alkalom során, 
melyekről azután az est főkérdésének tükrében beszélgetett. A 
barátságos hangvételű párbeszédbe egy idő után a közönség is 
bekapcsolódott, így az esemény még közvetlenebbé válhatott. 

Mélyen elgondolkodtató, egyúttal színes, meghitt költői esten 
vehetett részt mindenki, aki eljött. Köszönöm a KOKUKK 
Egyesületnek a szervezést, Ferencz Mónikának és Molnár 
Krisztina Ritának a beszélgetést! Remélem, jövőre hasonlóan 
színvonalas és modern költői esttel gazdagodhat telki közös-
ségünk valamennyi érdeklődő tagja! 

Keserű Péter Ferenc 

Fotó: Szász-Szalai Henrietta

Visszatekintés Ferencz Mónika költői estjére 
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Néptánc tábor 
 

2022. június 20-tól 24-ig néptánc tábor lesz 
Budajenőn. Várunk minden néptáncot 
kedvelő, vagy azt tanulni vágyó gyereket, 
fiúkat és lányokat 7 éves kortól táborunk-
ba. 

Helyszín: Hagyományőrzők Háza. 

Reggel 8 órától délután 16 óráig. 

Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna. 

Programok: 

Reggeli 9 óráig, utána népi játékok vagy játékkészítés, 
agyagozás, fonás, bugyorkészítés, stb.) 10-től 12 óráig tánctanu-
lás, 12-kor ebéd, majd játék vagy kvíz, 14-től 15.30-ig tánctanu-
lás, majd uzsonna. 

A tábor ára: 25.000 Ft/fő/hét. 

A táncokat tanítják: György Anna és Józsa Dávid 

Az utolsó nap, 24-én, pénteken délután 15.45-ös kezdettel a 
szülőknek bemutató a tanultakból. 

Jelentkezni 2022. június 15-ig lehet Szabó Attilánál, a 
szekely.fono@indamail.hu emailcímen vagy a 26-371-196, 20-
9442-192 telefonszámokon. 

Budakörnyéki 
Sörfesztivál 
 

2022. június 17-én és 18-án tartják a IV. Budakörnyéki 
Sörfesztivált Budakeszin, a Fő téri parkban. 

A fesztiválon fellép a Telkit képviselő Blues Dosers zenekar is. 

Részletek a fesztivál honlapján:  
https://www.budakornyekisorfesztival.com/ 
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1940 nyarán dr. Kühár Flóris és Szunyogh X. Ferenc bencés 
szerzetesek autóba szálltak és elhatározták, hogy a dunántúli 
bencés romok nyomába erednek. 

A két szerzetes autóval Pestről indult nyugatnak. A Jánoshegyi 
úton, Budakeszin át értek első célpontjukhoz, az egykori Telki 
apátság székhelyére, Telki községbe. Valaha a környékbeli erdők 
tele voltak kolostorokkal, remeteségekkel: az egyedüli magyar 
alapítású középkori rend, a pálosoké a pilisi hegyekben született 
meg és itt nőtt naggyá. Bencés apátság is három volt a 
környéken: Visegrád (Szent-Endre), Telki és Káva. 

 

1940-ben Telki felé Budakeszitől ágazott el az út és nyolc kilo-
métert jelzett az iránytábla. „Míg autónk porfelhőben döcög át 
az erdőkön, kopott úton, a kíváncsiság hajtja a kocsit a rossz 
benzinnel együtt. Vájjon mit őrzött meg az ősi, 1198-ban már 
nagyobb múltra visszatekinthető monostorból az a kis sváb 
község, melynek vékony, késő barokk tornya a faluvégről integet 
felénk? Mert rendtörténetünk szerint ugyancsak nagy mult 
rejtőzik e görbe dombháton, hol a törökjárás után idetelepített 
svábok se tudták egyenes sorba építeni helyes, tisztántartott 
házaikat. Telkiről 1198-ban történik először írásos említés, még 
pedig úgy, hogy ekkor már reformra szorul. Bizonyára kellett 
néhány évtizednek elmúlnia alapításától a század végéig. Ki és 
mikor alapította a monostort, nem tudjuk, a XIII. század elején a 
Héder-nembeli Mika ispán a kegyura. Szent István királyunk a 
védőszentje, a szent király kultusza adott életet ennek a monos-
tornak. Az apátság 1277-ben a nyúlszigeti dömös apácazárda 
birtokába került, de rendi élete tovább is fennmaradt. 
Birtokainak hasznát Boldog Margit zárdája élvezte, de köteles 
volt a telki egyház szerzeteseiről is gondoskodni. 1455-ben a 
Garaiak kapták meg az apátság kegyuraságát, 1516-ban pedig a 
pannonhalmi főapát. Pannonhalma megújította az apátság 
rendi életét, a mohácsi vész után, még 1535-ben is van szerzetes 
apátja Telkinek, de amikor a török megszállta Budavárát, a közeli 
monostor nem tarthatta magát. Birtokait az Etyeki család foglal-
ta le. Másfélszáz év múlva azt se tudták már Panonnhalmán, hol 
is van az a Telki, melynek apáti címét a főapát az oklevelekben 
őrzött jog alapján adományozta. Az egri egyházmegyében ke-
resték. Torkos Imre pannonhalmi bencés, telki apát 1699-ben 
úgy vélte, hogy valahol Békésgyula táján nyomára akadt az apát-
ságnak. Ugyanakkor azonban a bécsi skótok apátja megtalálta 
ott, ahol valóban volt, Pilis megyében, Buda közelében. Meg is 
szerezte a javadalmat, királyi adománnyal egyesítette a bécsi 
skót apátsággal. A bécsi apátság az apátság falvait, Pátyot, Jenőt 
betelepítette németekkel, maga látta el őket lelkipásztorokkal, a 
birtokokat üzembe helyezte, épített a falvakban templomokat, 
de a régi apátság felélesztésével nem törődött. Végre 1882-ben 
le kellett mondania erről a magyar birtokról, mely számára úgy 

sem volt más, mint „birtok". 
Azóta a javadalmat a 
Vallásalap kezeli. Azt hittük, 
hogy a bécsi skót bencések 
mégis megőriztek valamit a 
régi templomból, hiszen, 
mikor 1782-ben Novák 
Krizosztom bakonybéli apát 
itt járt, még látta a régi temp-
lom faragott kövekből épült 
szentélyét, benne festésnek, 
képeknek nyomait; a szentély 
még boltozva is volt.” 

Amint a két szerzetes a faluba 
ért, az „új”, XVIII. század végén 
épült templom előtt álltak 
meg. Iskolás gyerekek igazí-

tották őket útba, ők mondták meg, hogy a régi kolostor a falu 
közepén, az uradalmi (Pajta?) és az iskolaépület előtti téren volt. 
A két szerzetes azonban semmit se látott az 1782-ben még fenn-
álló szentélyből, illetve a régi monostorból. Még a község 
tanítóját is megkérdezték, aki megerősítette, hogy hiába keresik 
az apátság romját. A tanító azt a tájékoztatást adta, hogy az alap-
fal egyik vonulata szűk járdát alkot az úton át. A monostor kövei 
pedig a házakba, pajtákba vannak beépítve. A tanító szerint az 
építések alkalmával a földben csontok, koponyák kerülnek elő, 
de sehol sem látni faragott, díszített követ, töredéket. Dr. Kühár 
Flóris szerint a „skótok” (a helybeli öregek szerint Schottenok) 
ennyiben skótul viselkedtek: alattuk veszett el a nyoma is a 
nyolcszázéves apátságnak. 1940-ben egy kicsi, késő barokk  
templomot láttak (szentélye falán egy színevesztett Szent 
Benedek-képpel) és egy szép keresztet a község terén. 

A két szerzetes pedig e sorokkal búcsúzott Telkitől és útjukat 
Zsámbék felé vették: „Csak a táj, a monostor emelkedett, három 
oldalról meredek lejtővel védett, a hegyoldalba simuló helye, 
hegyek sorfala közt tovasikló kilátása az, ami Telkiben is azokra 
emlékeztet, akik először érezték meg a magyar föld szépségét, 
akik a „stabilitas loci” fogadalmával eget óhajtó lelküket 
idekötötték, hol a kőből, földből, fából kultúrát, a lélekből benső 
szépséget, szentséget lehetett fakasztani.” 

dr. Égertz Andrea 

Helytörténeti kitekintő: Dunántúli 
bencés nyomok 

„Káva” helyesen: Kánai apátság. Helye a mai főváros területén , 

Kamaraerdő keleti szélén, a Balatoni út kanyarja fölött a 203 

m-es magassági ponton. Alapítása a 12. századra tehető. A 

Telki apátsággal közös birtoklás és hegytetőn való fekvése 

alapján bencés rendinek vélhető. 1981-89-ben tárták fel alap-

jait (Magyar Katolikus Lexikon).

Jelen cikk alapja a Pannonhalmi Szemlében megjelent, dr. 
Kühár Flóris tollából származó beszámoló (Pannonhalmi 
Szemle, XVI. évf. 1941. I. sz. Rendi hírek, Dunanántúli bencés 
nyomok és emlékek 76.o.) 

Dr. Kühár Flóris (Pártosfalva, 1983.07.05. – Budapest, 
1943.11.26.) bencés szerzetes, római katolikus pap, teológiai 
és filozófiai író, egyetemi tanár. 1935-től Budapesten bencés 
házfőnök, egyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem kará-
nak címzetes rendkívüli tanára. Szunyogh Xavér Ferenc 
(Tereske, 1895.05.13. – Pannonhalma, 1980.10.07.) római kato-
likus pap, bencés szerzetes, teológus, pedagógiai doktor, 
középiskolai tanár, műfordító. 

dr. Kühár Flóris
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A 2021/22-es tanévben a Telki Taekwon-do SE versenyzői 
szépen szerepeltek, és többen komoly nemzetközi ered-
ményeket is elértek. 

A hazai rendezésű versenyeken több korosztályban és számban 
szerepeltünk. A COVID utáni szezon legjobb eredményei: Nagy 
Kristóf, Szabó Panna, Szakáll Réka, Szalóki Zoltán, Velich Zalán: I. 
hely; Schweitzer Ádám, Szalókiné Csima Katalin: II. hely; Velich 
Bíbor, Szabó Gábor: III. hely. 

A 2021. szeptember 12-e és 15-e között zajló világbajnokságot 
az utazási korlátozások miatt 
csak néhány versenyszámban, 
online változatban rendezték. 
Két női versenyzőnk, az I. 
Danos ifi Szabó Panna, és a IV. 
Danos felnőtt Sepp Yvette 
indultak formagyakorlatban. A 
nagyon színvonalas mezőnyt 
felvonultató, különleges ren-
dezésű versenyen Szabó 
Panna 9. lett, Sepp Yvette 
pedig bronzérmet szerzett. 

Az idei, horvátországi ITF 
Taekwon-do Európa-bajnok-
ságra a magyar küldöttségbe 
két tanítványunkat is beválo-
gatták. Junior korosztályban 
Szabó Panna és Schweitzer 
Ádám I. Danos mesterek több 
kategóriában, egyéni és csa-
patszámokban is indultak. A 
több száz fős mezőny 
küzdelmei öt napon át, április 
27-e és május 1-je között zaj-
lottak a tengerparti Porecben. 

A 48 fős női formagyakorlat 
mezőnyében Szabó Panna 
magabiztosan haladt előre, és 
csak a negyeddöntőben ka-
pott ki a későbbi aranyérmes 
ukrán ellenfelétől, így ebben a 
kategóriában az 5. helyet sze-
rezte meg, élete első nemzet-
közi élő bajnokságán. 

Schweitzer Ádám is erősen kezdett, az első meccsén magabiz-
tosan nyert, de a sorsolás a következő ellenfelének a későbbi 
győztes norvég fiút hozta, így idejekorán búcsúzott. A csapat-
számokban azonban mindkét versenyzőre várt még feladat. 

Előbb a fiú speciáltechnikai törésben, ahol Ádám a 250 cm-es 
magasságú rúgás feladatot teljesítette kitűnően, és ezzel a ma-
gyar csapat helyét megerősítette a továbbjutásban, majd a testi 
és szellemi erőfeszítést igénylő széttörés következett a har-
madik helyért, ahol Ádám 260 cm-es teljesítményével feljuttatta 
a csapatot a dobogóra. Így ebben a csapatszámban Ádám 
bronzérmes lett. Ugyancsak bronzérmet kapott ő és Panna is 
csapat erőtörésben, ahol a rájuk bízott feladatokat szépen és 
pontosan teljesítették, így e két, a hazai rendezésű versenyeken 
sokszoros aranyérmes versenyzőnk immár a nemzetközi poron-
don – EB-es újoncként – is letette a névjegyét. 

A magyar küldöttség is kiválóan szerepelt, a nemzetközi érem-
rangsorban a 8. helyre jutottak, ezzel sok helyet léptünk előre a 
korábbi évekhez képest. Köszönet illeti Szalay Gábor 6. Danos 
mestert, szövetségi kapitányt, továbbá a szövetség kísérő edzőit, 
és a többi versenyzőt, akik összetartó csapatként támogatták a 
társaikat tanácsokkal, szurkolással, felkészülési gyakorlással, 
mentorálással. 

Nagyszerű élmény volt, versenyzőinknek további sikereket kívá-
nunk, és reméljük, hogy az utánpótlás is kedvet kap a 
versenyzéshez, amikor rájuk vagy az elődökre néz, akik méltó 
példaképek. 

Telki Taekwon-do SE 

Kiváló taekwon-do eredmények 
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Alsó tagozatos vers- és prózamondó 
verseny 
 
A Magyar Nyelv Hete programsorozat keretén belül 2022.04.11-
én rendeztünk egy iskolai szintű szavalóversenyt, amelyen alsós 
diákok mutathatták meg remek előadói képességüket. Szép 
számmal jelentkeztek kicsik és nagyok, hogy megmérettessék 
magukat. 

Egészen meglepő módon az első és a második évfolyamon igazi 
tehetségeket találtunk. Meg is jutalmaztuk a legügyesebbeket, 
könyvet és oklevelet kaptak. Kik is voltak ők? 

1. évfolyam: 
1. helyezett: Rónai Matyi 1. a 
2. helyezett: Balla-Vécsey Zita 1. a 
3. helyezett: Sági Csilla 1. b 
2. évfolyam: 
1. helyezett: Berecz Péter 2. a 
2. helyezett: Hovanyecz Heléna 2. a 
3. helyezett: Oskó Samu 2. b 
3. helyezett: Koehler Ádám 2. a 
3-4. évfolyam: 
1. helyezett: Proszenyák Dávid 4. b 
2. helyezett: Frész-Tóth Vince 4. b 
3. helyezett: Kántor Kázmér 3. a 
osztályos tanulók. 

Doktor Anita munkaközösség-vezető 

 

Angol nyelvű vers- és prózamondó verseny 
English Poem Reciting Competition April 2022 and Quizzeng 
 

Két év kihagyás után 2022. április 12-én került megrendezésre 
iskolánkban az angol versmondó verseny. Közel hetven lelkes 
gyermek vett részt a megmérettetésen, elsőtől a hetedik 
évfolyamig, akik között több mint harminc díjat osztottunk ki. 
Köszönjük a résztvevők áldozatos munkáját. 

A versenyről egy rövid kisfilmet találhatnak a honlapunkon 
(iskola.telki.hu), az English Corner alatt. 

Egy másik angolos versenyen, a „Quizzeng”-en is nagyon szépen 
szerepeltek tanulóink. Ez egy október óta tartó, 6 fordulós online 
verseny volt, ami április elejéig tartott, és a következő ered- 
ménnyel zárult: 

Exciteng 3-5 emelt szint: 
- Fogazzaro Elisa - 1. hely 
- Gerván Bence - 2. hely 
- Petrényi Szonja - 4. hely 

- Márkli Abigél - 9. hely 
- Kócsi Vivien - 11. hely 
Exciteng 6-8 emelt szint: 
- Winter Henrik - 3. hely  
Gratulálunk a kitartó gyermekeknek és köszönet az őket támo-
gató kollégáknak! 

Angol nyelvi munkaközösség 

Bábelőadások a közösségi házban 
 
„Játszik az élet, mesél a báb, 
tapsol a kéz és dobol a láb.” 
Deák Mária: Bábszínházban - részlet 
 
Ebben az igencsak rohanó időben jóleső érzés volt kicsit lelas-
sulni és visszatérni a hagyományos értékekhez. A jóízű tájszólás 
kacagtatott, a hagyományos népi viselet rádöbbentett, a külön-
leges bábok pedig elröpítettek minket egészen messzire 
Telkitől. Fabók Mancsi, Tóth Kriszta és Néder Norbert művészek 
elkalauzolták a gyerekeket azokba az időkbe, ahol valamiért 
minden picit nyugodtabb, egyszerűbb és ésszerűbb volt. Vagy 
mégsem? 

A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 3 alsós osztálya (1.a, 2.a és a 2.b ) meghívást kapott a 
Kodolányi János Közösségi Házba egy nem mindennapi prog-
ramra. Három egymást követő csütörtökön elkalandozhattunk a 
mesék, a bábjáték színes birodalmába. Megannyi bábfigurát, 
hangszert ismerhettünk meg a színes előadássorozatok során. 
Osztályaink visszarepülhettek az időben. Eljuthattunk Fabók 
Mancsi jóvoltából „A halhatatlanság országába”. 

Tóth Kriszta meséjén keresztül találkozhattunk az öreg 
halásszal, a jószívű és türelmes aranyhallal és természetesen a 
halász nagyravágyó feleségével is. 

Iskolai hírek
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A Ládafia Bábszínház „A lóvátett kupec” című történetével lepte 
meg a gyerekeket. Néder Norbert közvetlensége, mulatságos 
alakítása olyannyira tetszett a közönségnek, hogy csakhamar 
kacagással töltöttük meg a közösségi ház termét. 

Turcsányiné Dósa Renáta 

Bronzérem az országos matekversenyen 
 
A Zrínyi Ilona matematikaverseny országos 
döntőjében Brickner Marcell 5.a osztályos ta-
nuló 3. helyezést ért el. Gratulálunk neki és 
további sikereket kívánunk! 

 

Diáknap 
 
A Diákönkormányzat szervezésében iskolánk 2022. március 26-
án tartotta a hagyományoknak megfelelően megrendezett 
diáknapot. 

A délelőtt az osztályok közötti vetélkedéssel telt. Először került 
megrendezésre a Pipacsvirág Kupa, amelyet hagyomány-
teremtő céllal indítottunk. A vándorkupát ebben az évben egy 
búcsúzó osztályunk, a 8.c nyerte. Második a 7.a, a harmadik 
helyezett pedig a 6.a osztály lett. 

A diákok váltófutásban, sorversenyen és elméleti vetélkedőn 
mérték össze képességeiket. A nap záró rendezvénye a tanár-
diák röplabdamérkőzés volt, amelyen hősiesen küzdött mindkét 
csapat. 

A program végén öröm volt nézni a kipirult és boldogan nevet-
gélő gyermekarcokat. Jövőre veletek ugyanitt! 

Kuffler Andrásné, a DÖK patronáló tanára 
Szabó Julianna, a DÖK vezetője 

 

Magyar nyelv hete 
 
Idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a Magyar nyelv hetére. 

A gyerekek nagyon izgalmas anyanyelvi és irodalmi feladatokat 
oldhattak meg több napon át, amit láthatólag nagyon élveztek. 
A játékos vetélkedő által fejleszthették képességeiket, és na-
gyon sok új, érdekes ismeretre tehettek szert. A „Kőleves” című 
népmese előadására a „Láthatatlan Színházban” került sor, ahol a 
kis elsőseink és a nyolcadikosaink együtt mókáztak. 

Bodor-Reisner Zsuzsa, Bertókné  
Dr. Kisfalvi Gabriella, Egyedi Tímea 
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Óvodánkban április 2-án a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódva 
kézműves délelőttöt szerveztünk a családok bevonásával. 

Az Óvoda – Iskola Telkiben Alapítvány jóvoltából új futóbicik-
likkel gazdagodott intézményünk mindkét telephelye. 

A Zöldmanó Óvoda hírei 

Tantestületi kirándulás és szakmai nap  
2022. április 29-én a Pipacsvirág Iskola tantestülete szakmai 
napot tartott. Ragyogó napsütésben indult a buszunk, hogy 
felfedezzük a környék kevésbé ismert nevezetességeit. 

Első állomásunk a Garancsi-tó volt, aminek szomorú mondáját 
idegenvezetőnk osztotta meg velünk. Megnéztük az Üvegtigris 
büfét, majd betértünk Tinnyére, ahol kívülről megnéztük 
Kossuth Lajos házát, hallhattunk a faluval való kapcsolatáról, 
majd megtekintettük a néhány éve elkészült első világháborús 
emlékművet. 

Tovább indulva Péliföldszentkeresztnek vettük az irányt. Amerre 
jártunk, érdekességeket, történeteket hallhattunk az adott 
településről. Miután megérkeztünk a Gerecse Natúrparkhoz, két 
csoportra oszlottunk: az egyik csoport az interaktív teremtés-
védelmi kiállítást tekintette meg, a másik a szalézi templomot és 
környékét – ami több osztályfőnöknek elindította a fantáziáját, 
hiszen nagyon jó adottságú ifjúsági szállás található a területen, 
így remek helyszínt kínál osztálykirándulások számára. 

A kiállításon megtudhattuk, mi a különbség a környezetvédelem 
és a teremtésvédelem között: utóbbiban benne van az 
embervédelem is – ez nagyon elgondolkodtató volt... Az első 
videó a pusztulásról és pusztításról szólt, de a kiállítás végére 
érve láthattuk a jövőben rejlő lehetőséget, a reményt, a már 
beindult jó folyamatokat is. Lassan mindenkire átragadt a hely 
nyugalma, kisimultak a ráncok, mosolyogtak a szemek. 

Gyönyörű repcemezők között buszoztunk tovább Gyarmat-
pusztára, ahol a Sándor-Metternich temetőkápolnát tekinthet-
tük meg. A kápolna nincs nyitva a látogatók előtt, csak vezetőnk-
nek köszönhettük, hogy bemehettünk – megérte! A rokokó 
oltárt Velencéből hozatta a család, amikor Sándor Móricz, az 
„ördöglovas” meghalt. Különlegessége még, hogy a két szen-
teltvíz tartó két hatalmas tengeri kagylóból készült. 

A sok élménnyel lélekben feltöltve, de üres hassal érkeztünk a 
Nyárfás Étterembe. A buszon két kolleganőnk arról beszélgetett, 
hogy egyikük milánói spagettit, a másikuk rántott húst enne 
szívesen, így jót nevettek, amikor kiderült, hogy milánói 
sertésszelet az ebéd. 

Nagyon jó volt végre kötetlenül együtt lenni, közös élményeket 
szerezni, ismerkedni! Köszönjük a lehetőséget az Alapítványnak! 

Hajnal-Dobai Borbála 
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Oktatás

A madarászovis foglalkozáson új 
élményekkel, érdekes tapasztala-
tokkal lettek gazdagabbak az 5 
évesnél idősebb gyermekek. (A 
képen Kocsis Zsuzsanna, a MME 
munkatársa) 

 

 

 

Jeles napjaink és ünnepeink ebben a 
hónapban 
 
Húsvét ünnepe – mozgó ünnep, a tavaszi napéjegyenlőséget 
követő holdtölte utáni első vasárnap. Virágvasárnappal 
kezdődik, a nagyhéttel folytatódik, majd húsvétvasárnap 
következik, és fehérvasárnap (húsvét utáni első vasárnap – a 
komatál küldésének napja, ilyenkor húsvéti finomságokkal ked-
veskedtek egymásnak a komák, barátok) zárja az ünnepkört. 
Megünneplésében a pogány és egyházi hagyomány ötvöződik. 
Pogány eredetű a tavaszváró, tavaszköszöntő szokása, míg Jézus 
feltámadásának ünnepe keresztény. 

A Margaréta csoportban a hagyományos tojásfestéssel 
ismerkedtek a gyermekek. Újrahasznosítással (kinőtt zoknit  
rizzsel megtöltve) készültek az aranyos kisnyuszik. A fiúk a lo-
csolkodásért kis csokitojást kaptak a lányoktól. 

 
A Tengelice csoportos gyermekek a népi tojásdíszítés motívu-
mait régi képeslapok, kézműves gyűjtemények, színezők által 
ismerhették meg. A pálcára szúrt tojásokat dekorhomokkal, sza-
lagokkal díszítettük. A kisfiúk locsolóversekkel, rigmusokkal 
köszöntötték a lányokat, majd harmatos vízzel, parfümmel 
öntözték meg őket. A kertben már várt bennünket a nyuszi, a 
bokrok tövébe rejtett ajándékkal. Így nem maradt el a nyuszisi-
mogatás, tojáskeresés sem. 

A Mókus csoportban a húsvéti 
jelképekkel, hagyományokkal 
ismerkedtek a gyerekek 
játékos formában. A „hímesto-
jás-memóriajáték” közben a 
hagyományos írott tojások 
mintakincsével ismerkedtek a 
gyerekek, de volt „tojás ado-
gatás” és „komatálazás” is. 

Föld napja – április 22., Tavaszi jeles nap. Először 1970-ben tartot-
ták egy, az USA-ban élő egyetemista javaslatára. Célja: felhívni a 
figyelmet bolygónk környezeti állapotára. 

Óvodánkban fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás 
megalapozását, így mindegyik csoportnak van magaságyása, 
amelyben évről-évre veteményezünk, palántázunk. A talaj-
előkészítést, ültetést, a növények gondozását a gyermekek 
bevonásával végezzük. A csoportszobákban nevelt palánták 
(paradicsom, paprika, saláta) is kiültetésre kerülnek, amelyeket 
szintén a gyermekekkel öntözünk, gondozunk. 

Az egy csemete, egy palánta programunkat a családok támo-
gatásával tudtuk megvalósítani. Virágpalántákkal díszíthettük 
mindkét óvodaépületünket, zöldségpalántákkal gazdagíthattuk 
magaságyásainkat. 

 
Anyák napja – május első vasárnapja. Intézményünkben kétéves 
kihagyás után végre közös ünneplésre kerülhetett sor minden 
csoportban az Anyák napi teadélutánon. Az ünnepségünkön az 
édesanyákat és nagymamákat köszöntöttük egy kis vers- és dal-
csokorral, valamint a gyermekek által készített apró ajándé-
kokkal. Minden csoportban volt közös játék az anyukákkal. A 
Mókus Csoportban kézműveskedésre invitáltuk őket. Kicsik és 
nagyok papírvirágokat készítettek. A Tengelice csoportban kö-
zösen mondókáztunk, énekes játékot játszottunk az anyukákkal. 
Végezetül megkínáltuk az édesanyákat, nagymamákat ovis teával 
és teasüteménnyel, amiket a gyermekek szolgáltak fel. 

Kerék Zsuzsanna 
Tengelice csoport 
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 júniusában a  
következőképpen alakul:   

június 5., vasárnap 10:00-16:00 - Dió Patika 
június 6., pünkösdhétfő 10:00-16:00 - Dió Patika 
június 12., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 
június 19., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
június 26., 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: 
 
Dr. Patkó Levente és Dr. Kiss Eszter 2. gyermeke: Mátyás 

Péter Zsolt és Péter-Strausz Éva 3. gyermeke: Jamina 
Léna 

Szügyi Péter és Kepka Éva 2. gyermeke: Donát  

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
dr. Tóth Gábor Tama ́s 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: 
 
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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Túl az ötezren 
– népszerűek a közösségi ház programjai 

Figyelem! Nemrégiben elindult a közösségi ház hírlevél szolgál-
tatása. Kérjük, hogy amennyiben programjainkról szeretne rend-
szeresen, heti gyakorisággal értesítést kapni, jelezze ezt nekünk 

a kodolanyikozossegi@gmail.com emailcímen! 
Szintén ezen az emailcímen várjuk esetleges észrevételeiket is. 
Köszönjük! 

Hírlevélben érkeznek a programajánlók 
– iratkozzon fel Ön is! 

A februári Telki Naplóban megjelent cikket így fejeztük be: „Idén 
is sok szeretettel várjuk Önöket programjainkra. Érjük el a 
tízezres látogatói létszámhatárt!” 

Örömmel tesszük közhírré, hogy kívánságunk felét már bőven 
elértük, és ha ilyen ütemben haladunk tovább, bőven túl is 
fogjuk lépni az áhított határt. 

A 2021. év első harmadának eltelte után, május elején összesítet-
tük a közösségi ház rendezvényein, a saját, illetve a bérlők által 
tartott programokon megjelent látogatók létszámát, és úgy ha-
ladtuk meg az ötezer (4063 a saját, míg 1322 a bérlői program) 
főt, hogy ebben a könyvtárban és a sportcsarnokban megfor-
duló embereket még nem is összesítettük. 

Ebben az időszakban – a teljesség igénye nélkül – könyvbemu-
tatót, gyerek és felnőtt koncerteket, kézműves foglalkozásokat, 
festmény-, hüllő- és LEGO-kiállítást, filmklubot, kicsiknek szóló 
„éjszakai” könyvtárat, fiataloknak discot, stb. kínáltunk az érdek-
lődőknek. 

Az óvodások és iskolások is szép számmal megfordultak a 
házban „munkaidejükben”, őket a könyvtári óra, a bábelőadások 
és az Utazó Planetárium vetítései várták. 

Szeretettel várunk továbbra is minden érdeklődőt program-
jainkra! 


