
4. oldal

www.telki.hu

ÚÚjj   hhééttvvééggii   ééjjsszzaakkaaii   jjáárraatt   

  

EEll iinndduulltt   aazz  uuttccaabbááll   pprrooggrraamm  

  

TTaannöössvvéénnyy--ffeellúújjííttááss::   --   úújj   iiddőőppoonntt!!   

  

MMiillyyeenn  vvoolltt   TTeellkkii   ééss  BBuuddaajjeennőő  11887777--bbeenn??  

  

  

  

  

  

  

  

Anna lejtő 
Boszorkányvölgy 

Erdőalja 
Hosszúhát 

Legelődomb 
Szőlőhegy 

Ófalu 
Víziváros 

Öreghegy 
Újfalu 

Völgyrét

NAPLÓA faluközösség havonta megjelenő lapja 

XXVII. évfolyam 6. szám  2022. június

5. oldal

8. oldal

10. oldal



Úgy gondolom, hogy tovább-
ra is érdemes a megszokott, 
nyílt módon szembenézni a 
várható nehézségekkel. Mert 
nehézségek egészen biztosan 
lesznek, vannak. 

A kétéves járványidőszak 
megalapozott a jelenlegi há-
borús válsághelyzetnek. Ez a 
válsághelyzet nemzetközi 
konfliktus-szituáció láncreak-
ciókat indított be. Megsza-
kadtak az ellátási láncok, 
elakadtak a megszokott gaz-
dasági folyamatok. Mindent 

mindennel összekötő globális világunk megrendült. 

Ennek a megrendülésnek két jól érzékelhető tünete az ener-
giaválság és az infláció. Mindkettő jelentős hatással van és lesz 
mindennapjainkra. 

Az infláció nyilvánvalóan mindenre kifejti a hatását és minden 
területen érezteti jelenlétét. Hamarosan eredményt kell hirdet-
nünk közétkeztetési pályázatunknak. Várjuk az indulók 
pályázatait, de az országos hírek alapján nincsenek jó elő-
érzeteim. 

Hasonló probléma lesz az energiaárak kérdése. Miután a 
Kormány kivette az önkormányzatokat a rezsicsökkentés ernyő-
je alól, az infláció csillapítás nélkül zúdul az egyébként termelő 
tevékenységet nem, vagy csak alig végző, közszolgálatot ellátó 
önkormányzatokra. 

Ezzel kapcsolatban pártállástól függetlenül a településvezetők 
és önkormányzati szövetségek azt az álláspontjukat fejezték ki, 
hogy egyes települések számára kritikus terhelést okozhat a 
többletteher, és fontos lenne valamiféle védőernyő, kompenzá-
ciós mechanizmus kármentő jellegű bevezetése. 

A bérek szintén elszállnak. Ha az inflációs környezet találkozik a 
munkaerőhiánnyal – és nálunk ez a helyzet – akkor bérverseny 
kezdődik, amiben a korlátozott lehetőségekkel bíró önkor-
mányzatok csak veszíthetnek. 

Sorolhatnám tovább a mindennapjainkat érintő számos további 
módosítást, törvényi változtatásokat, gazdasági korlátokat, 
begyűrűző és helyben generálódó hatásokat, de száz szónak is 
egy a vége: nem most kezdődik a hét bő esztendő, és akkor még 
finoman fogalmaztam. 

Természetesen azon vagyunk, hogy minden alrendszert tovább-
ra is működtessünk, lehetőleg semmit se kelljen feladnunk, ami 
vívmányunk és értékünk. Ennek eléréséhez be fogjuk vetni a 
rendelkezésünkre álló, véges számú eszközöket. Tudomásul 
vesszük, hogy az önkormányzatoknak is ki kell venniük a 
részüket a válságkezelésből, azonban azt is fontosnak tartjuk, 
hogy az egyes települések között különbségek vannak, és 
bizonyos eredmények, értékek feladása nagyobb kárt okozna, 
mint amekkora a rövid távú megtakarítás. 

Valószínű, hogy fejlesztésre, beruházásra csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha olyan pályázaton nyerünk, amelyhez nincs szük-
ség önrészre, illetve azok a fejlesztések realizálódhatnak, ame-
lyekről már korábban megszületett a döntés, és költ-
ségvetésünkben a forrás el lett hozzá különítve. 

Bár településünket csak enyhén érinti, de közvetlen környe-
zetünk miatt ránk is jelentős hatással van, hogy továbbra sem 
csökken az agglomerációra háruló nyomás a kiköltözők számá-
nak növekedése miatt. A közlekedési nehézségek, az infrastruk-
túra-hiány sok helyen nehezíti az életet. Nálunk elsősorban az 
ingázók utazási idejét növeli a növekvő lakosságszám melletti 
változatlan közlekedési infrastruktúra. Az építőipar „fűtése” rövid 
távú makrogazdasági okként érthető, de a jelentkező prob-
lémák megoldása sem tűr már halasztást, és ezen gondok 
megoldása túlmutat az önkormányzatok lehetőségein. 

Mivel továbbra is rendeleti kormányzás zajlik, a tervezhetőség 
mérsékelt, hiszen gyors, akár váratlan változásokra is fel kell 
készülnünk. Történhetnek háborús vagy politikai fordulatok, 
gazdasági megtorpanások vagy bedőlések, politikai konfliktu-
sok, újabb önkormányzatokat érintő terhek és korlátozások, de 
ősszel visszatérhet a járvány is. 

Van persze néhány olyan várható esemény is, amiről már 
tudunk. Ilyen például a zsámbéki szennyvíztisztító közelgő 
átadása és a hulladékszállítás várható központosítása. 

Összefoglalva: az alapján, amit már előre látunk, kijelenthető, 
hogy nehéz időszak elé nézünk. Ehhez adódik majd hozzá mind-
az, amiket egyelőre legfeljebb még csak sejthetünk. 

Indokolatlan hurráoptimizmus helyett realista szemléletet ja-
vaslok mindenki számára. Bízom benne, hogy fegyelmezett 
munkával és önmérséklettel az előttünk álló időszakon minél 
hamarabb túl leszünk! Ennek elsődleges feltétele természetesen 
a szomszédunkban zajló háború mielőbbi lezárása. 

 
Deltai Károly 

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

2022. május 19. 
 

Köznevelési Bizottság tagjainak 
megválasztása 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvá-
lasztotta 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. (Részletek előző számunkban, valamint itt olvashatók: 
https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2787-uj-bizottsag-
alakult) 
 

Május 30. 
 

Költségvetés módosítása 
 
A képviselő-testület az 5/2022. (V.31.) számú önkormányzati ren-
deletével elfogadta a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 
2/2021. (II.23.) sz. Ö. rendeletet. 
 

Költségvetés végrehajtása 
 
A testület 6/2022. (V.31.) számú Ö. rendeletével elfogadta az 
önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásáról szóló zárszá-
madási rendeletet. 
 

Belső ellenőrzési terv végrehajtása 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2021 évi belső 
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 

Többlet-előirányzat biztosítása 
 
A testület a 2022. évi költségvetés tartalékkeretének terhére, a 
belső ellenőri tanácsadásra meghatározott előirányzat mértékét 
1.500.000 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és 
munkaadókat terhelő juttatásainak előirányzatát bruttó 
8.000.000 Ft-tal emelte meg. 
 

Református Egyházközség támogatási 
igénye 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Budakeszi Református 
Gyülekezet részére a Telkiben tartandó református isten-
tiszteleteken használandó 15 db úrvacsorai kehely megvásár-
lásához 144.000 Ft összegű támogatást nyújt. 
 

Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálása 
 
A testület elbírálta a Környezetvédelmi Alap 2022. évi fel-
használásáról szóló felhívásra beérkezett pályázatokat. A döntés 
értelmében a pályázók közül a Kokukk Egyesület és az Óvoda-
Iskola Telkiben Alapítvány részesült támogatásban, a település 
közigazgatási területén végzendő környezetvédelmi célok meg-
valósítására vonatkozóan. 
 

Közösségépítő rendezvények támogatása 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi lakosok, civil 
szervezetek által a Telkiben élők részére szervezett, ingyenesen, 
bárki számára látogatható közösségépítő közterületi ren-
dezvényekhez – igény esetén – a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár a tulajdonában lévő kerti bútorokat (sörpad-gar-
nitúra) térítésmentesen biztosítja. (Részletek külön cikkünkben 
olvashatók.) 
 

Vállalkozásfejlesztési program 
 
A testület döntött a helyi vállalkozásösztönző rendszer kidolgo-
zásának elindításáról. 

 
A fás szárú növények védelme 
 
A képviselő-testület megalkotta 7/2022. (V.31.) számú önkor-
mányzati rendeletét a fás szárú növények védelméről. (Részletek 
előző számunkban, valamint itt olvashatók: https://www.tel-
ki.hu/index.php/hircikk/2791-fas-szaru-novenyek-vedelme) 
 

Deregulációs célok megvalósítása 
 
A testület a 8/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendeletével 
döntött az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú 
hatályon kívül helyezéséről. 
 

Alapító Okirat módosítása 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a Telki Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását. 
 

Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről 
 
A testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó, 2021. évi gyámügyi feladatokról, és a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 
 

Beszámoló a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat munkájáról 
 
A képviselő-testület elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 

Játszóterek fejlesztése 
 
A testület döntött arról, hogy a Magyar Falu Program keretében 
támogatásban részesített „Közterületi játszóterek fejlesztése” 
tárgyú projekt megvalósítására kiírt pályázatot érvényesnek, 
eredményesnek minősíti, és az S-Tér Kft-t hirdeti ki nyertes aján-
lattevőnek. A kivitelezéshez szükséges 4.345.657 Ft+Áfa 
összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biz-
tosítják, a pályázati támogatás terhére. 
 

Közbeszerzés kiírása 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki Zöldmanó 
Óvoda és a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola részére a közétkeztetési szolgáltatás biztosítása 
tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 112.§-a alapján megindítja. 

szb 
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telki Polgármesteri 
Hivatalban 2022. július 18-a és 2021. augusztus 1-je között nyári 
igazgatási szünet lesz. 

Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre korlátozot-
tan kerül sor. 

Az igazgatási szünet elrendelése az éves szabadságok kiadása 
érdekében szükséges. 

dr. Lack Mónika 
jegyző 

Elindult az utcabál program 
Közösségépítő rendezvények támogatása 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
május 30-i ülésén döntött arról, hogy a helyi lakosok, civil 
szervezetek által a Telkiben élők részére szervezett, ingyenesen, 
bárki számára látogatható közösségépítő közterületi ren-
dezvényekhez – igény esetén – a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár a tulajdonában lévő kerti bútorokat (sörpad-gar-
nitúra) térítésmentesen biztosítja. 

(Közösségépítőnek minősül minden olyan rendezvény, amelyet 
az itt élők szerveznek – akár hagyományteremtő céllal –, és a 
faluközösség kisebb-nagyobb csoportjai részére ingyenes, bárki 
számára látogatható – pl. Völgy utcai bográcsparti). 

A bérlet feltételei: 

•      a bérlet a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár szabad 
kapacitása erejéig biztosítható, 

•      a bérlési igényt a rendezvény előtt minimum egy héttel írás-
ban kell jelezni a kultura@telki.hu emailcímen vagy a 06-26-
920-826-os telefonszámon, 

•      a bérelt bútorok ki- és bepakolásáról, valamint azok el- és  
visszaszállításáról a bérlőnek kell gondoskodnia, 

•      a bútorok elszállítására a rendezvényt megelőző nap, hétvé-
gi rendezvény esetén a megelőző utolsó munkanap 8 és 12 
óra között kerülhet sor, a bútorok visszaszállítására az 
eseményt követő napon, hétvége esetén az ezt követő első 
munkanapon 8 és 12 óra között kerülhet sor, 

•      a bútorok tiszta, sértetlen állapotáról a bérlő kötelessége 
gondoskodni, 

•      a bútorok bérlésére az intézmény éves rendes zárvatartása 
alatt nem tud sor kerülni. 

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország terü-
letén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedülálló 
statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szük-
séges adatok teljességét és területi részletezettségét. Az 
egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt a 
népesség és a lakásállomány jellemzőiről. 
 
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, bele-
értve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról 
szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A nép-
számlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a 
nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. 

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően, egyrészt az 
interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus 

eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével való-
sul meg, papír alapú kérdőívek nélkül, 2022. október 1. és 
november 28. között, az alábbiak szerint: 

•      2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési 
időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rend-
szer 2022. október 16. éjfélig fogadja) 

•      2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok 
általi személyes adatgyűjtés (azok körében, akik részéről az 
internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus 
kérdőív) 

•      2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás 

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltéshez szük-
séges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni vala- 

Jelentkezzen számlálóbiztosnak! 

Nyári szünet a hivatalban
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Új hétvégi éjszakai járat 
Szombat és vasárnap éjjel is el lehet jutni 
busszal a fővárosból Telkibe 
 
A Volánbusz június 18-án hajnaltól bővítette a Budakeszire, 
Pátyra, Telkire, Budajenőre, Perbálra, Tökre és Zsámbékra 
közlekedő éjszakai járatainak számát a hétvégi időszakban. 

2022. június 18-án, szombat hajnaltól hétvégente a Budapestről 
induló 922-es és az új 922B járatok 30 percenként biztosítanak 
eljutást a fővárosból Budakeszire, illetve a Széll Kálmán térről 
0:48 és 2:48 órakor induló járatok 922B jelzéssel szintén „kék-
buszként” közlekednek tovább Zsámbékig Páty-Telki-Perbál 

útirányon át – ezzel új éjszakai eljutási lehetőséget nyújtva az 
érintett településekre utazók számára. Zsámbékról 2:00 órakor 
indul agglomerációs éjszakai járat a főváros irányába. 

A járatokon elfogadják a Volánbusz regionális viszonylataira 
megváltott bérleteket is az azokon megjelölt viszonylatokon 
belül. A jegyek esetében a „kékbuszokon” érvényes díjszabás 
érvényes egészen Zsámbékig. 

További információk itt olvashatók: 
https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/38823 

Forrás: Volánbusz 

mennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak 
címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elenged-
hetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A 
postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük 
a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek 
esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken 
és postaládákon. 

Jelentkezés számlálóbiztosnak 
 
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiz-
tosok végzik. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-
150 címen kell kérdőívet kitöltenie. A számlálóbiztosnak 

legalább középfokú végzettséggel és magabiztos számítógépes 
ismerettel kell rendelkeznie. A számlálóbiztosok kiválasztása a 
helyi népszámlálási felelős feladata, aki egy személyes beszél-
getés keretében győződik meg a számlálóbiztosnak jelentkező 
személy alkalmasságáról. A biztosok megbízásuk előtt oktatá-
son vesznek részt, majd sikeres vizsga esetén a jegyző megbízási 
szerződést köt velük. 

Amennyiben Ön számlálóbiztosnak jelentkezne, azt a 
jegyzo@telki.hu emailcímen vagy a Telki Polgármesteri Hivatal 
telefonszámán teheti meg, ahova kérjük, hogy küldje el nevét és 
telefonos elérhetőségeit. 

dr. Lack Mónika 
jegyző 
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Pünkösdi gyimesbükki kirándulás 
 
Gyönyörű erdélyi túrán és zarándoklaton jártunk egy busznyi 
telki csoporttal Erdélyben és Gyimesben. 

A hosszú hétvége során voltunk a csíksomlyói búcsúban, 
testvértelepülésünkön, Gyimesbükkön, a pünkösdi ünnep-
ségeken az Ezeréves Határon, a Széphavasi kápolnánál, a 
csíkrákosi erődtemplomban, a csíkszentdomokosi Márton Áron 
Emlékmúzeumban, a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban, és  
hazafelé Gyulafehérváron, az 1009-ben alapított székesegy-
házban és püspöki palotában. 

Az Ezeréves Határon álló kontumáci emlékhelyre pedig 32 kép-
ből álló fotókiállítást vittünk, amely Telki és Gyimesbükk 
testvértelepülési kapcsolatának első 10 évét mutatja be az 
érdeklődőknek! 

Móczár Gábor 
testvértelepülési referens 
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Komposztnap
Vajon hogyan kell (jól) csinálni? Mi kell a komposztáláshoz és 
milyen összetételű az ideális komposzt? Ilyen és ezekhez hason-
ló kérdésekre kaphatott választ az, aki ellátogatott az április 30-i 
Komposztnapra, a közösségi házba. 

A Kodolányi házban és udvarán Víg Vitália talajökológus rend-
kívül érdekes, a szakszerű komposztálásról tartott előadása mel-
lett játékos formában ismerkedhettek meg az érdeklődők a házi 
praktikákkal. Emellett tanácsokkal is elláttak minket a jelenlévő 
szakemberek. Sőt, egy szerencsés látogató egy új házi kom-
posztálóval gazdagodott! 

Köszönjük a szervező Kokukk Egyesületnek ezt az igazán 
hasznos délelőttöt! 

szb 
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Az utóbbi években megszokottakhoz hasonlóan idén is nyár-
záró, ősznyitó rendezvényként várja a településen élőket a Telki 
Fesztivál, amelyet 2022. szeptember 2-án és 3-án tartanak meg. 
Részletek hamarosan! 

Ősz elején lesz a Telki 
Fesztivál 

Völgy utcai bográcsparty 
 
Kedves bográcsozni vágyó, kortalan és örökké fiatalok! 
Mindenkit várunk szeretettel az idei Völgy utcai bográcspartira! 
Akkor is, ha nem kívánsz a versenyben részt venni, ugyanis ismét 
elkészítjük a Völgy utca bográcsát, amiből a rendezvényünkre 
látogató szomszédainkat, barátainkat és vendégeinket kínáljuk. 

Az idén egy új összetételű zsűri bírálja az ételeket, amelynek az 
elnöke az Ensana Hotels Executive séfje. 

A pálinkaverseny zsűrijének elnöke pedig Magyarország egyik 
legjobb, ha nem a legjobb párlatszakértője, Petzold Attila. 

Ebben az évben is értékes díjakat osztunk ki a verseny nyertesei 
között, az eddigiektől eltérően több versenyzőt fogunk díjazni. 

A versenyre bárki jelentkezhet (július 1-ig) aki kedvet érez egy 
vidám bográcsozáshoz. 

Az időpont: 2022. július 9. szombat 

Helyszín: Telki, Völgy utca 

Mindenkinek szép és kellemes nyarat kívánunk! 

Tanösvény-felújítás:  
új időpont! 
 
 
A május 21-ére tervezett, de a kedvezőtlen időjárás miatt 
elhalasztott tanösvény-felújítás pótlása augusztus 27-én, 
szombaton lesz. Találkozó 9 órakor a tanösvény nyitótáblájánál, 
a padoknál. 

A feladat változatlanul a táblák alapos átcsiszolása smirglivel 
(vagyis a régi, meglazult festékréteg eltávolítása, a felület 
érdesítése), és kétszeri, alapos lefestése. 

A munkához az eszközöket biztosítjuk, de érdemes saját, 
kényelmes kesztyűt és némi rongyot hozni. Emellett ivóvizet, 
esetleg harapnivalót is ajánlatos csomagolni. 

Ha tudnak néhányan könnyű háztartási alumíniumlétrát hozni, 
amelyet gyalogosan is mozgatni tudunk az erdőben, annak örül-
nénk, mert a táblák tetejét csak így lehet elérni. 

Köszönjük a segítséget! 
KoKuKK Egyesület
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Vége a tanításnak, itt a vakáció. Elballagtak a nyolcadikosaink, 
ősztől már nem ide járnak iskolába. Nagy részük már itt született, 
pontosabban szülei Telkin laktak, mikor ők megszülettek, gyer-
mekkoruk, iskolaéveik ide köti őket. Többet-kevesebbet tudnak 
Telkiről, célirányos helyismereti oktatást kevéssé kaptak. 

Új közösségekbe kerülvén pedig bizonyára fontos, felnőtté válá-
suk során pedig egyre inkább érzelmi, identitás-kérdéssé, de 
esetenként akár megítélésük részévé is válhat, mit és mennyit 
tudnak arról a településről, ahol lassan már majdhogynem fel-
nőtté váltak. 

Így gondolhatja ezt Farkas Judit igazgatóasszony és Deltai 
Károly polgármester úr is, akiknek egyetértésével egyfajta 
helytörténeti órára került sor a végzős, nyolcadik osztályosok 
részére a közösségi házunkban. Nem sok, mindössze egy óra 
volt, amelynek első felében kisebb prezentáció kíséretében 
megismerhették Telki történetét, majd megtekintették a 
Helytörténeti Gyűjteményt. 

Bízom benne, hogy mindez emlékezetes, érdekes volt számukra, 
néhányukban talán az érdeklődést is felkeltette településünk 
múltja iránt! Nagyon remélem, hogy ez is hozzájárul kötődé-
sükhöz, hogy bárhová is kerülnek, büszkék lehessenek arra, ahol 
felnőttek, ahol laknak! Amennyiben az élet máshová is sodorja 
őket, ha családot alapítanak, késztetést érezzenek arra, hogy 

Telkibe visszaköltözzenek, a gyermekkori, iskolai emlékek 
hatására is lokálpatriótává váljanak! 

Hiszem, hogy ezt mindannyian így gondoljuk, ezért a jövőben is 
egy-egy ilyen órára minden évben sort kerítünk! 

Szigeti Antal 
helytörténeti referens 

Fotó: Jakab Mária Ilona 

Helytörténeti óra nyolcadikosoknak 
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Telki és Budajenő 1877-ben a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megyéhez tartozott. A vármegyéről írt monográfiájában 
Galgóczy Károly részletesen beszámolt a két település elhe-
lyezkedéséről, felépítéséről, lakosságáról és gazdaságáról. 

Telkiről Galgóczy csinos kis német faluként emlékezett meg, 
amely az Esztergomi Érsekség kerületéhez tartozó Szent 
Benedek-rendi Telki Apátság címhelye. Rövid történelmi kitekin-
tésként megemlékezett Telki nevéről is, amely az oklevelekben 
is többféleképpen fordult elő; először Telegni név alatt szerepelt, 
majd a későbbi okmányokban Thaliki, Thalki, illetve Thelk, majd 
1702 óta „rendesen Telky”. 

1877-ben a falukép a következőképp festett. A legelső házak egy 
szép, kellemes dombon helyezkedtek el, a későbbiek a domb 
alatti völgyben álltak. A leírás szerint a dombon egy mestersége-
sen faragott kőkereszt áll, amely azt a helyet jelöli, „a hol a régi 
apátsági és zárdatemplom, homlok oldalával nyugotnak fordulva 
ugy állott, hogy a Jenőről a dombra felvezető uton érkezőnek, bal-
ról a templom homlokzata azonnal szemébe ötlött”. A templomot 
a törökök rombolták le 1543-ban. 1802-ben a hosszabbik fala 
még egész magasságban, a másik három nagyobbrészt még 
állott. 

1877-ben Telki lakosainak száma 196 fő volt. Telki Jenővel 
képezett egy körjegyzőséget. „A berendezettség igen szabályos, a 
dombon szépen, egyformán épült házak igen szép látványt nyúj-
tanak.” Ebben az időszakban építkezési szabályzat állott fenn, 
amely szerint új tetőt csak cseréppel és zsindellyel lehetett 
építeni. A leírás szerint a belső és a külső rendőrség is igen jól 
szervezett volt, a nappali rendőrség koldusbíróval is együtt dol-
gozott. (A koldusbíró a koldusok egyike, akit a település a többi 
koldus felügyeletével bízott meg. Ellenőrizte, hogy csak 
engedéllyel bíró személyek kolduljanak, az idegeneket, a kóbor-
lókat botjával elzavarta, vagy fogdába záratta. – Eperjessy 
Kálmán: A magyar falu története, Bp., 1966) Telkiben a házak 
eleje ekkor nem volt kiültetve fákkal, mégpedig azért, mert a 
dombon vízhiány volt. A víz annyira kevés volt, hogy a lakosság 
a völgyben lévő kutakból szekérrel hozza fel a háztartáshoz 
szükséges vizet. A házak egy utcasort képeztek. A határból négy 
út vezetett ki: a budai, a pátyi, a jenői és a nagykovácsi. 

A községnek két szép szőlőhegyéről emlékezett meg Galgóczy, 
ezek közül az egyik az Új-, a másik az Ó-hegy. A leírás szerint a 
határ északkeleti részét hegység képezi, amelynek legmagasabb 
csúcsai az Adlersberg (Sashegy) és a Theilungskopf (Osztásfő). 
Ezen hegység magasabb részeit urasági és községi erdőség 
foglalta el. A művelés alatt álló földek többnyire jó ter-
mékenységű, fekete agyagos vegyületűek. 

Jenő Galgóczy leírásában szintén csinos kis német falu, Telki 
közvetlen tőszomszédságában, alig negyedórányira attól. Egy 
rövid történelmi kitekintő után a szerző beszámol arról, hogy 
Jenő új megtelepítése Telkivel együtt 1703-ban vette kezdetét, 
amikor a Szent Benedek-rendi bécsi skótok az apátságot birtok-
ba vették. Galgóczy szerint ez azonban kétséges, mert ekkor dúlt 
a Rákóczi szabadságharc, ezért nagyobb valószínűséggel egy 
kicsivel később, 1708-ban kezdték el a betelepítést. „Jelesen a 
mai 36. számu házban lakó Kreisz Lipót telkes gazda présházában 
van egy igen régi modoru borsajtó, melyre az 1708. évszám van 
bevágva.” 1724-ben 374 lakosa volt a községnek, azonban az 

1739-es kolerajárványban sokan meghaltak, ezért Német-
országból új telepesek érkeztek. 

1877-ben Jenő majdnem négyszer több lakossal rendelkezett, 
mint Telki (760 fő). Galgóczy leírása szerint a község szép és 
kellemes völgyben fekszik, egy kis ér mellett. Egyenes utcái 
szélesek, és szépen, egyformán épült házainak eleje sorban 
gyümölcsfákkal van beültetve. Jenőnek négy utcája van: a 
Bauern-Gasse (Paraszt utca), amelyen a telkes gazdák laknak, a 
Kleinhausler-Gasse (Zsellér utca), a Kirch (Templom utca), ame-
lyen a templom van és az Új utca „az új osztáson épült új házak-
kal”. A határban öt útvonalat tart fenn a község, amelyek Perbál, 
Telki, Páty, Zsámbék és Tök felé vezetnek. Az első négy irányban 
mindegyik vonalon egy-egy híd található. 

A jenői földeken kukoricát és krumplit termesztenek és elterjedt 
a szőlőművelés is. Kitűnő a lótenyésztés. „Ménlovat a község 
maga tart. A most meglevőt a gróf Zichy-féle lángi ménesből 
szerzette 1400 frton.” A szarvasmarha- és sertéstenyésztés nem 
jelentős, juhtenyésztés csak az urasági gazdaságban folyik. A 
lakosság fő jövedelmét a csikók és a borjúk nevelése és eladása 
képezi. A szőlőművelést és a gyümölcstermesztést a lakosság 
szintén kitűnő szorgalommal gyakorolja. A bor pesti vagy 
tétényi pincékbe kerül, akónként 8 frt közép árral. A gazdasági 
munkákhoz van elég napszámos a faluban, de a cseléd kevés, 
mert a helybeliek csak ritkán mennek cselédnek, inkább a szom-
széd magyar községből fogadják őket. „A ki teheti, gyermeke ked-
veért is igyekszik magyar cselédet fogadni, hogy attól némileg 
elsajátítsa a magyar nyelvet, mely ma már csakugyan 
Magyarország minden lakosára nézve szükséges, s annál nagyobb 
kár és hátrány, hogy a mostani községi tanító a magyar nyelvet 
nem érti, s ez okból a gyermekek ezt az iskolában épen nem tanul-
hatják.” 

A gazdálkodás során vasekéket használnak, de az uraságnak  
cséplőgépe is van. Az iparosokat egy mészáros, egy sütő, három 
cipész, két szabó, egy bognár és két kovács, a kereskedő osztályt 
három szatócs képviseli. A jenői lakosság Budapestre és 
Zsámbékra piacoz.1873-ban alakult az olvasóegylet. Galgóczy 
azt is megemlíti, hogy a birtok adásvétel igen ritka, mert öröklött 
birtokát mindenki körömszakadtáig igyekszik megtartani, s így a 
birtokváltozások főképp örökösödés és hagyaték útján történ-
nek. 

Végezetül e sorokkal zárja Jenő leírását: „E leirt viszonyok közt, az 
egyszerüsógökben boldog községek közé tartoznék e hely, melynek 
fő kívánsága mindig csak az, hogy a szorgalmasan teljesített 
munkára, adja meg a jó Isten az áldást. Van azonban mégis ezen 
kívül is egy kívánsága, mely abból áll, hogy bárcsak a Budakeszin át 
Buda felé menő ut, mely a főközlekedési utat tenné, és a budakeszii 
koronaurodalmi erdőn keresztül rendesen igen rosz, jobb karban 
tartatnék, mert az nagy hátránynyal akadályozza a közlekedést.” 

 

dr. Égertz Andrea 

 

Felhasznált forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Megye Monographiája, 
Történelmi, Föld- s Természetrajzi, Közhatósági, Társadalmi, 
Nemzetgazdasági, Régi és Újkori Leírás, Írta: Galgóczy Károly a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1877 

Milyen volt Telki és Budajenő 1877-ben? 



Aranyos kosarasok 
 
2022. május 21-én a 2021-2022. évi Pest megyei kosárlabda 
versenysorozat az U11-es korosztály számára lezárult, és a BSC 
Telki kenguru csapata az 1. helyen végzett! 

Az aranyérmes csapat telki iskolás tagjai: Liu Qili, Kis Bálint, 
Simon Mátyás, Rédey Barnabás, Hevesi Bernárd, Bogdán Dániel, 
Simon Sára, Baranics Borka, Horváth Léna, Rusvai Mira és Vida 
Izabella.  

Gratulálunk a csapatnak, és edzőjüknek, Karskó Jánosnak, 
valamint Kálnai Baldvinnak! 

Kosaras bronzérem a 
diákolimpián 
 
Felrajzoltuk a kosárlabdázás térképére Telki települését! 2022. 
május 12-én a Telki iskola III. korcsoportos fiú kosárlabda csapata 
a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett diákolimpiai 
versenysorozatban az ország legjobb nyolc csapata közé 
jutásért játszhatott. 

Már az, hogy idáig sikerült eljutni is szép teljesítmény volt a srá-
coktól! De ott is helytálltak, végül egy bronzéremmel térhettek 
haza Szegedről. 

Szép volt fiúk! Gratulálunk! Köszönjük Karskó János edző 
odaadó munkáját! 

 

Az Év Pedagógusa 
 
A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola tantestülete a 2021/2022–es tanévben Az év pedagógusa 
kitüntető címet adományozza Kuffler Andrásné biológia-föld-
rajz szakos tanárnak. 

Kuffler Andrásné áldozatos tevékenységet folytat az iskola felső 
tagozatának természettudományos oktatásáért. Kimagasló  
szakmai munkát végez, innovatív, nagyfokú pedagógiai önál-
lósággal bír. Ötleteivel és vállalásaival nagyban hozzájárul a 
nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, az isko-
laközösség erősítéséhez, a színvonalas tanórán kívüli programok 
szervezéséhez, mint például a diákönkormányzati nap, a farsang, 

vagy az iskola 20 éves fennállásának 
tiszteletére rendezett események. 

Azonosul az iskola céljaival, Peda-
gógiai Programjával, annak meg-
valósításában segítően részt vesz, 
együttműködő munkatársaival és 
diákjaival is. Támogató attitűdjével 
segíti a felsős kollégák, a természet-
tudományi munkaközösség min-
dennapi tevékenységeit. 

Évek óta lelkesen és sikeresen támo-
gatja a Diákönkormányzat munká-
ját, de részt vesz az ÖKO iskolai feladatokban is. 

Tanítványai szép eredményeket érnek el a tanulmányi 
versenyeken, a Bolyai Természettudományos, illetve a Teleki Pál 
földrajzversenyen. Az idei Országos Elsősegélynyújtó Versenyen 
– lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően – diákjai 
különdíjban részesültek kiemelkedő elméleti tudásukért. 

Több évtizedes pedagógiai munka és tapasztalat van mögötte, 
stabil értékrenddel bír. Kuffler Andrásné méltán örvend tisztelet-
nek a tanulók, a szülők és a pedagógustársai körében. A tan-
testület egyhangúlag szavazta meg számára a díjat! 

Kedves Éva! Szívből gratulálunk, és köszönjük, hogy mindig 
számíthatunk Rád! Jó egészséget és további sikereket kívánunk 
Neked! 

A tantestület 

 

Kiállítás az iskola 20 éves 
jubileumára 
 
Az iskola fennállásának 20. 
évfordulója tiszteletére kiállítás 
nyílt tanulóink fotó- és rajzpá-
lyázataiból. Legnagyobb örö-
münkre az ünnepélyes meg-
nyitóra több mint 120 pálya-
munka érkezett. Köszönjük a 
diákok lelkesedését és fan-
tasztikus alkotásait! 

Továbbá köszönjük Szigeti 
Antal úrnak, hogy hagyomány-
teremtő céllal bemutatta nyol-
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cadikos tanulóinknak a Kodolányi Házban található helytör-
téneti gyűjteményt, és a rendkívül gazdag anyagból ren-
delkezésünkre bocsájtott számos dokumentumot. Ezek közül 
érdekességképpen kiemeljük a pipacsos képet, amely akkor 
készült, amikor az iskola építése még nem kezdődött meg a 
hatalmas pipacsmezőn. 

Elsősegélynyújtó verseny 
 
A Magyar Vöröskereszt által szervezett 50. Országos 
Elsősegélynyújtó Versenyen iskolánk csapata különdíjban 
részesült kiemelkedően magas színvonalú elméleti tudásáért. 

Versenyzőink: Bedő Hanga és Pallos Kata 6.b, Vida Franciska, 
Fábián Katalin és Jánosi Lilian 8.ab osztályos tanulók. 

Gratulálunk tanulóinknak! Köszönjük a felkészítő tanárok – 
Kuffler Andrásné és Dr. Szalay Ágnes – áldozatos munkáját! 

 

Ötödik hely a sakk 
diákolimpián 
 
Örömmel tudatjuk, hogy Orosz 
Tímea 1.b osztályos tanuló az 
Országos Egyéni Sakk Diáko-
limpián az I. korcsoportban 5. 
helyezést ért el! 

Eredményesen szerepeltek még 
a versenyen: Liu Qili 3.a és Krizer 
Zsófia 4.a osztályos tanulók. 

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak: Pregitzer 
Györgynek! További sikereket kívánunk! 

 
Online Tanulmányi Verseny 
 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Világtájoló Országos Online 
Tanulmányi Versenyen a 3. osztályosok kategóriájában Szalóki 
Noel Tamás és Dull Zsombor Ádám 3.b osztályos tanulók szép 
eredményt értek el. 

Matematika tantárgyból Noel 23. és Zsombor 24. helyezést 
szerzett. Környezetismeret tantárgyból Noel 26. és Zsombor 27. 
lett. 

Gratulálunk! 

 

 
Pályaorientációs nap a 
hivatalban 
 
Június 8-án a 8.ab osztály a képviseleti demokráciával és az 
önkormányzat működésével ismerkedett meg. 

Először Deltai Károly polgármester úr elmesélte, hogy miből áll a 
helyi önkormányzatok munkája, mi is az a képviseleti demokrá-
cia. Az előadás után végigsétáltunk az önkormányzat épületén. 
Ezután kis csoportokban a gyerekek érdekes beszélgetéseket 
folytattak a polgármester úrral, Koltai Piroska alpolgármesterrel 
és Dr. Lack Mónika jegyző asszonnyal. 

Köszönjük szépen ezt a napot! 

Bahik Krisztina és a 8.ab 
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Pedagógusok köszöntése 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítványnak a pedagógusnapi öt-ötezer forintos Libri és 
Decathlon ajándékkártyákat, valamint a tisztelt szülőknek a 
finom reggelit és a gyönyörű virágokat! 

A tantestület 

Teleki Pál földrajzverseny 
 
Örömmel adjuk hírül, hogy a Magyar Természettudományi 
Társulat által rendezett XXX. Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan Verseny Pest megyei fordulójában 2. helyezést 
ért el: Drahos Anna 7.a, 3. helyezést ért el: Cserhalmi Ádám 7.a. 
Eredményesen szerepeltek még: Horváth Márton 7.a és Tapaszi 
Nándor 8.c osztályos tanulók. 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak, Kuffler 
Andrásnénak! 

 
Vidám délelőtt az iskola  
fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából 
 
2022. június 13-án a 20. évforduló megünneplésére születésnapi 
pikniket rendeztünk a Muskátli parkban és az iskola épületében. 
Minden esemény a húszas szám jegyében zajlott. 

A program a Pipacsvirág emlékfutással (20 kör) kezdődött a 
téren, közben az osztályok kiterítették pokrócaikat a parkban, és 
szurkoltak, biztatták egymást. Mind a 18 osztályunk és az alsós 
tanítók, valamint a felső tagozatos tanárok is abszolváltak egy-
egy kört. 

A délelőtt kétórás akadályversennyel folytatódott, 10 állomáson 
összesen 20 játékossal, vidám feladattal. A megmérettetések 
között maradt idő egy kis pihenésre és evés-ivásra a piknik 
pokrócon. Minden osztály a 20-as évfordulóra emlékeztető és az 
osztályra jellemző motívummal díszített menetlevelet készített 
előzetesen. Az akadályok leküzdése és a menetlevelek leadása 
után az iskolaközösség az aulában gyűlt össze születésnapi 
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köszöntésre, éneklésre. Majd az eredményhirdetésre került sor. 

Az elmúlt hetekben igyekeztünk méltóképpen megünnepelni 
iskolánk fennállásának 20. évfordulóját, amely eseménysorozat-
nak része volt a fotó- és rajzpályázat alkotásaiból rendezett kiál-
lítás, az iskola „körbeölelése” és a vidám piknik is. 

Köszönjük a főszervezőknek, Kuffler Andrásnénak és Egyedi 
Tímeának, valamint a lelkes, vidám iskolaközösségnek és az 
égieknek a szép nyári napot!

Óvodai hírek
A Zöldmanó Óvoda hírei 
 
A május is sokféle örömteli, gazdag programot kínált óvodá-
saink számára. 

Május 4-én a szülők anyagi támogatásának köszönhetően 5-6 
éves óvodásaink közös kirándulásra utazhattak Visegrádra, a 
Telgárthy rétre a Madarászovi foglalkozás keretében. A gyer-
mekek közvetlen közelről gyűjthettek tapasztalatokat a 
tavasszal születő „állatgyerekekről”, megfigyelhették a lopakodó 
darázs bölcsőjét, megismerkedhettek a papírgyártással darázs-
módra, eljátszották, hogyan fogja meg a lopakodó darázs a 
pókot, játszottak kukackeresőt, gyíkbújócskát. Elsétáltunk az 
Ördögmalom vízeséshez is, kutakodhattak a patakban, jól 
érezték magukat az erdei játszótéren. 

A 2022. évi, május első hetére meghirdetett óvodai beíratás al-
kalmával a Telki Zöldmanó Óvodába 42 (fő) új gyermek nyert 
felvételt a 2022/2023-as nevelési évre. Közülük 26-an óvo-

dakötelesek, 16-an nem óvodakötelesek. 2022. szeptember 1-
jétől a várható gyermeklétszám összesen 157 fő. A létszám a 
nyári költözések és óvodaváltások, átiratkozások függvényében 
változhat. 

Május 10-én a Madarak és Fák napján, a Harangvirág utcai 
épületünk előtt madárcsicsergés fogadta már korán reggel az 
óvodánkba érkező kis óvodásainkat és az őket kísérő szülőket, 
akik közül többen is családi gyalogtúra keretében gyermekük 
csoportjával közösen az Öreg Tölgy tanösvényre látogattak el. 
Útközben szenzitív és mozgásos játékokat játszottunk, az 
odútelepre érkezve pedig a gyerekek megfigyelhették a madár-
tojásokat és néhány kikelt pelyhes fiókát a fészkükben. 

A Tengelice utcai óvodásaink madárdalos, napfényes útja a 
Kiskilátóig vezetett el. A túrák során minden csoport az aktuális 
zöld programunkhoz kapcsolódóan természetismereti, mozgá-
sos családi játékokat szervezett. 

A hónap utolsó programja a Gyermeknap volt, amely alkalom-
ból a Kolompos együttes szórakoztató, zenés, közös táncos 
előadása, és a mókás csoportszintű ügyességi versenyjátékok 
mellett volt csoport, ahol szülői felajánlásból származó óriás 
buborékfújók, illetve csokis finomságok is fokozták az ünnep 
vidám hangulatát. Az idei Gyermeknapon kétféle meglepetés 
ajándékkal (vadállatfigurás grafitceruza, fából készült mini labi-
rintus játék) is kedveskedtünk óvodásaink számára, amit a 
versenyjátékokhoz használt színes lufikkal együtt adtunk át. 

Mostanra már minden óvodai csoportunkban megrendezésre 
kerültek az évzárók. A Tulipán és a Maci csoport kivételével min-
den csoportban vannak iskolába ballagó gyermekeink, akiktől 
ezúton is szeretnénk elbúcsúzni. Reméljük, ti magatok is jó 
szívvel emlékeztek vissza azokra a feledhetetlen pillanatokra, 
amiket közösen, együtt éltünk át. Ne feledjétek, mi mindig 
szeretettel gondolunk rátok és visszavárunk! Örömteli és sikeres 
iskolai éveket kívánunk! 
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Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a ballagó Szülői 
Szervezet tagjai közül azoknak, akik az elmúlt években lelkes 
aktivitásukkal, anyagi támogatásukkal, adományaikkal segítet-
ték a nevelő-fejlesztő munkánkat. 

Kedves Szülők! Hálásan köszönjük Mindenkinek, aki anyagilag, 
tárgyi eszközök felajánlásával, vagy tevőleges segítségével 
(szervezés, bevásárlás, csiszolás, festés, gyomlálás, fűtelepítés, 
virágültetés, odútakarítás, stb.) támogatta, illetve részt vett a 

szülői kezdeményezésre megrendezett óvodaszépítő napon. 
Bízunk benne, hogy e nemes célt szolgáló kezdeményezés 
érték- és hagyományteremtő nap volt. Köszönjük a résztvevők 
lelkes hozzáállását, munkáját, együttműködését! 

Jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek! 
 

A Telki Zöldmanó Óvoda dolgozói 

Óvodai nevelőtestületi  
kirándulás 
 
2022. június 3-án, nevelés nélküli munkanap keretében a Telki 
Zöldmanó Óvoda alkalmazotti közössége egy csapatépítő 
kiránduláson vett részt, amelynek a költségét az Óvoda – Iskola 
Telkiben Alapítvány fedezte, az Önkormányzat Civil Pályázatán 
nyert Pedagógiai Program terhére. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a támogatást, amivel egy igazán jól sikerült nap 
létrejöttét segítették! 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, és egy szép nyári nappal 
ajándékozott meg bennünket. Úti célunk Székesfehérvár, 
hazánk egyik legnagyobb és legfontosabb városa volt. Az egyik 
leggazdagabb múltú magyar település, a középkori Magyar 
királyság fővárosa, királyi székhelye, koronázóváros, amely 
méltán ad otthont a Királyok és szentek – Az Árpádok kora kiál-
lításnak. 

A Magyar Nemzeti Múzeum, a tárlatnak helyet adó Szent István 
Király Múzeum és a Magyarságkutató Intézet közreműködésé-
vel létrehozott, megismételhetetlen, magyarságról szóló kiállítás 
megtekintése feledhetetlen élményt nyújtott. Olyan magyar tel-
jesítményeket, értékeket, személyeket mutat be, amelyek, illetve 
akik a mai napig mindenkinek példaképül szolgálhatnak. 12 
ország több mint 700, soha együtt még nem látott, felbecsül-
hetetlen kincse tekinthető itt meg, bemutatva hazánk államisá-
ga korai, meghatározó történetének korunkig fennmaradt tárgyi 
anyagát. 

Ebéd után a magánmúzeumként működő Bory-várat tekintet-
tük meg, ami a romantika világába repített el bennünket. A várat 
Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a 
Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem 
építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján, 40 
nyáron keresztül, emléket emelve művészi álmainak, a hitvesi 
szeretetnek… 

„Olyan vagy, mint a fehér rózsa 
Olyan bájló, tiszta szép. 
Ajkadon mint rózsaillat 
Olyan kellemes a beszéd. 
Mint a tóparti zöld  
Az esti ezüst harmatok, 
Gyermeki lelked hófehére 
Egész valódon úgy ragyog.” – írta egykor feleségének. 
 
A várban sétálva a látogató lépten-nyomon érzékelheti, hogy az 
anyag, amely újra és újra visszaköszön, a beton, egészen pon-
tosan a Bory Jenő által előnyben részesített kvarcbeton. A 
huszadik század elején az építészetet megújító anyagként jelent 
meg, s hazánkban egyik legelső alkalmazója éppen Bory Jenő 
volt. 

 

Telki Zöldmanó Óvoda dolgozói nevében, 

Nagy Szilvia 
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Pedagógusnap alkalmából nagy szeretet-
tel köszöntöttük pedagógusainkat az 
óvodában és az iskolában. Virággal, Libri 
könyvutalvánnyal és Decathlon vásárlási 
utalvánnyal kedveskedtünk, amelyet az 
önkormányzat civil pályázatán nyert 
összegből fedeztünk. 

Az iskolában pedig az elmaradhatatlan pedagógus-reggelire a 
szülők ismét finomságokkal teli terülj-terülj asztalkámat vará-
zsoltak. Köszönjük a felajánlásokat! 

Kedves pedagógusaink! Köszönjük a kitartó, áldozatos munká-
tokat! 

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 

Pedagógusnapi ünnepség 
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A Telki Zöldmanó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet 2+2 fő részére óvodapedagógusi munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony (2 fő), határozott idejű, 2025.08.31-ig 
tartó közalkalmazotti jogviszony (2 fő) 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Harangvirág 
utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, 
óvodapedagógusi feladatok ellátása, munkaköri leírás alapján 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Egyéb juttatás, támogatás: Cafetéria, munkába járás költ-
ségtérítése, pályakezdők kiemelt bérezése, továbbképzési támo-
gatás, folyószámla költséghozzájárulás, jutalom. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 12. 

További részletek: https://telki.hu/index.php/hircikk/2803-
allaslehetosegek-a-zoldmano-ovodaban 

A Telki Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet pénzügyi csoportvezető munkakör 
betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozat-
lan időre szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi, utca 1. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkor-
mányzat gazdasági szervezete vezetésének, az önkormányzat 
költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi, 
beszámolási és könyvvezetési, a jogszabályban előírt fela-
datainak ellátása. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek megnevezése: pénzügyi csoport 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései, valamint a 17/2021. (XII.14.) Ö. rendelet alapján illet-
ményalap: 60.874.- Ft, a 18/2021. (XII.14.) Ör. alapján illet-
ménykiegészítés: 20%, a Kttv. 133.§ (3) bekezdés szerinti illet-
ményeltérítés (+50%) lehetősége biztosított. A köztisztviselők 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint 

szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 10/2010. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet alapján egyéb juttatások (utazási költ-
ségtérítés, képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó 
szemüveg juttatás biztosítása). Törvényben biztosított cafetéria 
juttatás. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való 
részvétel lehe-tőségének biztosítása, valamint kellemes 
munkakörnyezet. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15. 

További részletek: https://telki.hu/index.php/hircikk/2804-
penzugyi-vezetot-keres-a-hivatal 

Álláslehetőségek a Zöldmanó 
Óvodában 

Pénzügyi vezetőt keres a hivatal 
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Közérdekű

Sokkal kisebb a lebukás veszélye, kényelmesebb tempóban és 
alaposabban dolgozhatnak – egy üresen álló ház vagy lakás 
éppen ezért mindig vonzó a bűnözők számára. Ha hosszabb-
rövidebb időre elutazunk, otthonunk célkeresztbe kerülhet. 
Ahhoz, hogy gondtalanul élvezzük az utazást, néhány óvin-
tézkedést feltétlenül meg kell tennünk. 

 

Három lépés otthona biztonságáért 
 
1. Alapszint: Ne értesítse a világot arról, hogy elutazott! 

A szabadságunk alatt készült képeket és az élményeinket 
ráérünk hazaékezésünk után megosztani. A közösségi média 
egyébként is komoly veszélyt jelent 
manapság. Anyagi helyzetünkről vagy 
napi rutinunkról egyaránt tudomást 
szerezhetnek a követőink. Túl sok infor-
máció közlésével sebezhetővé tesszük 
családunkat. 

2. Haladó szint: Találjon egy meg-
bízható embert! 

Ha elutazunk, kérjünk meg egy barátot, 
egy családtagot, egy szomszédot, hogy 
időnként ellenőrizze az otthonunkat! 
Ürítse a postaládánkat, távolítsa el az 
ajtóra tűzött értesítőket, nyisson ki 
néhány ablakot, húzza fel a redőnyöket 
néhány órára. Háza vagy lakása nem szúr 
szemet a bűnözőknek, mozgás van 
körülötte, azaz nincsenek egyértelmű 
jelei annak, hogy Ön éppen huzamosabb 
időre elutazott. 

3. Mesterfokozat: Modern technológia 

Aki szeretné tökélyre fejleszteni lakása 
védettségét, annak a távfelügyelethez 
bekötött riasztó a legjobb barátja. 
Hasznosak a különféle nyitásérzékelő 
riasztók, az időzíthető kapcsolók, ame-
lyek az Ön távollétében felkapcsolják a 
villanyt vagy bekapcsolják a rádiót. 
Manapság már a biztonsági kamerák 
képét akár okostelefonjáról is 
ellenőrizheti, a lehetőségek rendkívül 
sokfélék. 

Mit tehetünk még? 
 
A betörők elsősorban a készpénzt és az 
ékszereket keresik. Könnyen megtalálják 
a lakásban elrejtett értékeket, az idejük 
azonban szűkös. Ha a falba vagy a 
padlóhoz rögzített, jó minőségű széfben 
tartjuk értékeinket, azok szinte biztosan 
megmenekülnek, ha betörők dúlják fel 
otthonunkat. 

A szakértő tanácsai 
 
Otthonunk védelmének legkritikusabb pontja a főbejárat, illetve 
azok az ajtók, amelyeken át közvetlenül be lehet jutni a házba. A 
legjobb megoldás korszerű biztonsági ajtókat használni, vagy 
megerősíteni az ajtóinkat. Ha több különféle zár fogadja a 
betörőt, kétszer is meggondolja, hogy nekilásson-e a munkának. 
Aki fel szeretné mérni lakása vagy háza biztonságát, az a 
nyílászárók ellenőrzésével kezdje! 

Töltse le a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ingyenes alkal-
mazását és mérje fel otthona biztonságát! A HázŐrző alkalmazás 
személyre szabott tanácsokat ad Önnek otthona biztonságo-
sabbá tételére. 

Forrás: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Legyen az utazás izgalmasabb a  
hazaérkezésnél! 
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Jakab Mária Ilona 
Koltai Piroska 
Mészáros Szilvia  
Nyomdai munkák: 
SOLONG Press Kft.  
Következő számunk lapzártája: 
július 7. 
Hirdetési díjak befizetési határideje:  július 7. 
Hirdetésfelvétel:  
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 júliusában a  
következőképpen alakul:   

július 3., vasárnap 10:00-16:00 - Dió Patika 
július 10., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 
július 17., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
július 24., vasárnap 10:00-16:00 - Angyal Patika 
július 31., vasárnap 10:00-16:00 - Dió 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: 
Kiss Róbert és Kiss-Szalkai 
Dorottya első gyermeke: Nimród 

Pandur Géza Balázs és Pandur-Kovács Henrietta Dr  
harmadik gyermeke: Barnabás 

Zsámba Tamás és Zsámba Viola első gyermeke: Natália 

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
Dr. Kupán Terézia 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: 
 
 
július 2., 16., 30., 
augusztus 13., 27., 
szeptember 10., 24., 
október 8., 22., 
november 5., 19., 
december 3., 17., 31. 
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Gyermeknap Telkiben 

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! 

Zene, ugrálóvár, népi ügyességi játékok, tűzzománc-készítés – 
ezekkel, némi esővel, s persze jó hangulattal várta a kicsiket és a 
picivel nagyobbakat Telkiben a gyermeknapi rendezvény. A 
Kodolányi Közösségi Ház és környéke megtelt élettel a május 
utolsó vasárnapján tartott esemény idejére: a Gágogó zenekar 
és a Picuri Muri koncertjei nagyon sokakat vonzottak a 
nagyterembe, az égi áldás megérkeztéig pedig az udvar – ahol 
sok-sok játékot lehetett kipróbálni és persze szüntelenül ugrálni 
– is gyermekzsivajtól volt hangos. 

szb 


