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Ezt az írást előre elkészítettem 
az uborkaszezoni időszakra, 
amikor igazgatási szünet lesz, 
szabadságon leszek és ha-
gyományosan kicsit megáll az 
élet. Ezért ha időközben 
történik valami váratlan 
dolog, amire reagálni kellene, 
de ebben a cikkben nem 
teszem meg, annak ez az oka. 

Ez a naplóbejegyzés a környe-
zetről fog szólni. 

Az elsők között voltunk, ahol 
bevezették az égetési tilal-
mat. Nehezen szoktuk meg, 

de megérte. Persze kellett hozzá a zöldhulladék elszállítási 
lehetőség is. Szintén az elsők között került ki légszennyezettség-
mérő szondarendszer Telkiben, és ezek a műszerek jól mutatják 
a települések közötti levegőminőség különbségeket. 

Faültetési programba kezdtünk, hogy szinten tartsuk, sőt, javít-
suk a lombkorona-arányt közvetlen környezetünkben. Zöldte-
rületi mutatónk kiemelkedően magas, és mellettünk van a 
védett erdő, aminek környezeti értéke kimagasló. Kiterjedt 
zöldterületeink karbantartására pont kétszer annyit költünk, 
mint amekkora normatív támogatás jár négyzetméter alapon. 
Ennél többet egy ekkora település nem tud kigazdálkodni. 

Hamarosan működni fog a zsámbéki szennyvíztisztító, így a 
patak teljes mértékben tehermentesítve lesz és visszanyerheti 
természetes állapotát. Mivel évekkel ezelőtt rekultiváltuk a régi 
hulladéklerakót, és szennyező üzem nincs környezetünkben, 

kijelenthető, hogy a térség egyik legegészségesebb lakókör-
nyezetében élünk. 

Mindezeket kiegészítve új rendeletet fogalmaztunk meg a 
magántelkeken lévő fás szárú növények védelmében. Ennek 
célja az, hogy csökkenjen a magántelkeken lévő, pótlás nélküli 
fakivágások száma, és az építkezések után kialakuló kertekben 
is minél több fát ültessenek, valamint pótolják az építkezés 
miatt kivágott növényeket. Az új szabály kis részként illeszkedik 
az eddigi lépések sorozatához, és abban segít, hogy gyer-
mekeink is legalább olyan környezetben élhessenek, amilyen-
ben nekünk van szerencsénk élni. 

Ebben kérem mindenki szíves együttműködését! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Polgármester naplója 
Éltető zöld környezet

Semmelweis-napi köszöntés 
 
A Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja alkalmából 
ünnepi műsorral köszöntötték a telki egészségügyben dolgo-
zókat a Kodolányi Közösségi Házban. 

Deltai Károly polgármester átadta a Telki Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által oda-
ítélt Telki Egészségügyi Díjat dr. 
Kiss-Leizer Márta háziorvos és 
Mezei Bori asszisztens részére. 

Szépkorú köszöntése 
 
2022. június 20-án Deltai Károly polgármester és dr. Lack Mónika 
jegyző 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Tibor Olgát, a 
Telki Hold Otthon lakóját. 

Olga néni hét éve, elsőként költözött be az idősek otthonába, és 
szerencsére jó egészségnek örvend. 

Ezúton kívánunk Neki mi is boldog születésnapot! 



Kultúra 3

www.telki.hu

Önkormányzat

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

2022. június 28. 
 
Járdafelújítás kivitelezőjének kiválasztása 
 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében támogatásban részesített, Rákóczi utcai 
(Tölgyfa utca - Erdő sor közötti szakasz) járdafelújítási munkák 
elvégzése tárgyú fejlesztés megvalósítására kiírt pályázatot 
érvényesnek, eredményesnek minősítette, és a beérkezett ára-
jánlatok közül a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-ét fogadta el. A 
kivitelezési költségekhez szükséges, a pályázati forrást is magá-
ba foglaló 7.596.958 Ft+Áfa összeg az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében biztosított. 
 

Óvodai létszámfejlesztés 
 
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Telki Óvoda létszámkerete 
határozott időre, a 2022/2023-as nevelési évre 1 fő pedagógiai 
asszisztens létszámmal bővüljön. A személyi juttatásokhoz szük-
séges fedezet a 2022. és 2023. évi költségvetésben biztosított. 
 

Változtatási tilalom elrendelése 
 
A képviselő-testület 9/2022. (VI.29.) önkormányzati rendeletével 
változtatási tilalmat rendelt el Telki település 732/3, 733/7, 733/8, 
733/10 és a 765/24 helyrajzi-szám alatti ingatlanjaira. További 
részletek: https://telki.hu/index.php/hircikk/2814-tajekoztato-
valtoztatasi-tilalom-elrendeleserol 
 

Szociális célú tűzifa pályázat 
 
A testület a szociálisan rászorult lakosok szociális célú tűzi-
favásárlásának támogatásához, a belügyminiszter által meghir-
detett pályázaton, 50 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásár-

lásához biztosítandó 15.000 Ft+Áfa/erdei m3 támogatási összeg 
igénylésére pályázatot nyújtott be. Az ehhez szükséges 63.500 
Ft összegű önerő az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
szociális kerete terhére biztosított. 
 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 
helyzetéről 
 
A képviselő-testület jóváhagyta az egészségügyi alapellátás 
2021. évi helyzetéről szóló beszámolókat. 
 

Területrendezés 
 
A testület jóváhagyta a Telki, 17/2-es és 19-es helyrajzi-számú 
ingatlanokat érintő, 805268-4/2022 földhivatali iktatószámú 
telekalakítási határozat alapján készített ingatlanrendezési 
szerződést. 
 

Alapító okirat módosítása 
 
A képviselő-testület döntött a Telki Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról. 
 

Igazgatási szünet 
 
A testület a 10/2022. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletével 
döntött a Telki Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási 
szünetének elrendeléséről. 
 

A polgármester jutalma 
 
A képviselő-testület a polgármester részére 1 havi bruttó illet-
ményének megfelelő összegű jutalom megállapításáról dön-
tött. 

szb 

Telki Község Önkormányzat 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 rendezvényekhez – igény 
esetén – a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár a tulaj-
donában lévő kerti bútorokat (sörpad-garnitúra) térítésmente-
sen 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. 

Elindult az utcabál program 
Közösségépítő rendezvények támogatása 
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Élmény-kavalkáddal vár a Telki 
Fesztivál 
–színes programkínálattal, neves fellépőkkel érkezik az idén 2 napos rendezvény 

A Telki Fesztivál idén szeptember 2-án és 3-án kerül megren-
dezésre, a nagyszínpadon olyan neves zenekarokkal, mint a Fish 
a Konyha, a Dirty Slippers és a sokak által kedvelt Pedrofon. 
Három helyi vonatkozású együttes is fellép: a Blues Dosers, The 
Juice és a Vakfolt! 

Az első napon, pénteken este két fergeteges koncerttel indul a 
rendezvény, szombaton pedig egész napos programdömping 
kínál szórakozási lehetőséget a család minden tagja számára. 

A második fesztiválnap során lesznek gyermekkoncertek, 
kirakodóvásár, játékudvar, és az Egészségnap kínál szűrési, infor-
málódási lehetőségeket, délután pedig a színpadon telki fel-
lépőket köszönthetünk. Kora este sor kerül az idei Érdemérem-
átadásra, majd ismét frenetikus koncertek gondoskodnak a 
kiváló hangulatról. 

A részletes műsorajánló kapcsán kérjük, figyeljék a 
Kodolányi Közösségi Ház Facebook-oldalát, a Telki-csopor-
tot, valamint a Telki Portált! 

Hírlevélben érkeznek a  
programajánlók 
 

– iratkozzon fel Ön is! 
 
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! 

A május 21-ére tervezett, de a kedvezőtlen időjárás miatt 
elhalasztott tanösvény-felújítás pótlása augusztus 27-én, 
szombaton lesz. Találkozó 9 órakor a tanösvény nyitó-
táblájánál, 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

Piacnapok Telkiben 
 

Minden második héten, szombaton 
délelőtt, a Pajta-Faluháznál  
Idén az alábbi napokon lesz piac Telkiben: 
 
 
augusztus 13., 27., 
szeptember 10., 24., 
október 8., 22., 
november 5., 19., 
december 3., 17., 31. 

Tanösvény-felújítás: új időpont!
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Településünk egyik meghatározó kulturális egyesülete, a Telki 
Nőikar lassan húsz éve igyekszik megfelelni annak az önként vál-
lalt feladatának, hogy amatőr énekegyüttesként is magas szín-
vonalon képviselje a komolyzenét, miközben örömöt okoz a 
hallgatóságának. 

Az utóbbi két év elmaradt koncertjei után már nagyon vágytunk 
arra, hogy újra bemutatkozhassunk nagyobb közönség előtt. A 
VII. Keszthelyi Dalünnep és Trianoni Dalostalálkozó, amely július 
1-jén kezdődött, kiváló lehetőséget nyújtott erre. A neves szak-
emberekből álló zsűri, (Kertész Attila, Zemlényi Katica, Vadász 
Ágnes), és a Balaton Múzeum közönsége előtt nagy sikerrel 
énekeltük el 15 perces műsorunkban Bartók, Kodály, Kocsár 
Miklós és Gárdonyi Zoltán műveit. Karnagyunk, Bereczki Klaudia 
az előadás után sorra fogadta a gratulációkat, majd a zsűri tagjai 
javasolták, hogy induljon a kórussal a novemberben zajló Kodály 
Zoltán IX. Magyar Kórusversenyen. A rangos megmérettetésen 
az ország legkiválóbb énekkarai mutatkoznak be, ezért a Telki 
Nőikar számára hatalmas elismerést jelent, hogy a KÓTA 
főtitkára és a Felnőtténekkari szakbizottság elnöke támogatását 
is élvezzük a jelentkezéshez. Szeretnénk megfelelni ennek a 
kihívásnak is! 

A Telki Nőikar a Keszthelyi 
Dalünnepen 
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Komolyzenei koncert a közösségi házban 

Kedves Telki Lakosok! Szeretném tudatni mindenkivel, hogy 
2022. június 17-én nagyszerű hangversenyt hallottam a 
Kodolányiban. 

Dr. Kolbe Ilona (akinek szívügye a zene) már 4. alkalommal 
szervezett komolyzenei koncertet Telki közönségének. Ezen az 
estén a „főszereplő” a cselló volt és Dr. Lakatos János szemé-
lyében egy kiváló muzsikust ismerhettünk meg. Fellépő társai 
voltak: Dr. Kolbe Ilona - zongora, Dr. Dávid Judit - hegedű, Licsák 
Attila - zongora és Szakáll Réka - fuvola. 

Bach, Haydn, Mendelssohn, Popp, Saint-Saens és Popper voltak a 
zeneszerzők, a zenészek pedig egy kivételével amatőrök, akik 

ugyanakkor nívós produkcióval kápráztatták el a közönséget. 
Csak ámultam a remek előadásokon, és elképzelni sem tudom, 
hogyan fér bele az idejükbe ennyi gyakorlás a felelősségteljes 
gyógyító munka mellett. 

Szeretettel és őszinte szívvel ajánlom őket és várom a következő 
koncertet. Reményeim szerint a legközelebbin sok ismerőssel, 
ismeretlennel találkozom, és Ilona energiája, kedve is meg-
marad! 

Varga Gabriella 
fuvolatanár 

A Keszthelyen töltött napok alatt számtalan kórust hallgattunk 
meg, utcai sétáló koncertet adtunk, zenei barátságokat kötöt-
tünk addig ismeretlen énekkarokkal, fáklyás felvonuláson közel 
negyven kórussal együtt énekeltük a helyi népdalokat és 
összkari műveket. Emlékszalagot helyeztünk el a Dalünnep zász-
laján, így Telki neve is bekerült a többi közé. 

Fantasztikus élmény volt a kórusnak ez a hétvége, és legalább 
olyan emlékezetes, mint 2013. június 21-e, amikor először 
adtunk arany fokozatot érő minősítő hangversenyt Keszthelyen. 
Idén nem érkeztünk ilyen komoly tervekkel, a célunk a zenei 
életbe való visszatérés, a saját kórushangzás újbóli megtalálása 
volt, de jövőre határozott szándékunk a minősülés lesz. 

A Telki Önkormányzat évek óta hozzájárul a Telki Nőikar műkö-
déséhez és szakmai programjaihoz, amit nagyon köszönünk. A 
Keszthelyi Dalünnepen való részvételünket ezen kívül segítette 
a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert pénzügyi támo-
gatás is. 

Gulácsiné Kozma Sarolta 
Fotó: Telki Nőikar 
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Minden búcsúzás lezárás, és minden búcsúzás egyben egy új 
kezdet is. Ennek a gondolatnak a szimbolikus kifejezése lehet 
egy, még a kikötőben veszteglő, de már indulni készülő hajó. Ma 
még itt, de holnap már új vizeken… 

Nyolcadikos diákjainkat egy hajót formáló színpadképpel és  
díszletek között búcsúztattuk idén, a 2022. június 10-én megren-
dezett ballagási ünnepség keretében. Az ünnepélyes név-
sorolvasás és bevonulás után a műsor az első iskolában töltött 
pillanat felidézésével kezdődött: a kisdiák átveszi a nagytól a 
Tudás Almáját, majd belép a kapun, és elkezdi itteni életét. 
Ugyanezen a kapun nyolc évvel később ballagóként ki is kell 
lépnie, és el kell indulnia másfelé, más utakon. Az iskolai élet 
ezen mérföldköveit egy expresszív, szép, zenés-mozgásos 
jelenetbe komponáltuk bele. 

Az iskolában aztán sok tanácsot kaptak ballagóink. Most, a 
műsorban még egy utolsót búcsúzásképpen Horvát István erdé-
lyi költőtől egy mélyen átélt, csodás tolmácsolásban: „Amit nem 
kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni.” 

Az iskola nemcsak a kemény munkának, kitartó tanulásnak volt 
a helyszíne nyolc éven át, hanem a közösségi élményeké, a 
lazításé, a vidámságé is. Persze voltak borúsabb és naposabb 
percek egyaránt. Ezeknek a sokféleségét kíséreltük meg 
zenében felidézni a „Greensleeves” című klasszikusan áradó, 
mélabús angol dallal, amely egy ponton „átfolyt” a fiatalok 
körében méltán népszerű „Karib-tenger kalózai” című vidám és 
lendületes filmzenébe, amely dallam szintén kapcsolódott az 
indulni készülő hajó képéhez. 

Farkas Judit intézményvezető ünnepi beszéde után közösen 
megnéztünk egy fényképválogatást arról, hogyan teltek a nyol-
cadikos diákok napjai az iskolában. Majd ők maguk is elmondták 
búcsúzó beszédükben, hogy milyen szívvel és élményekkel, 
emlékekkel távoznak innen. Szavaikat a közönség soraiból nem 
kis derültség kísérte. Ezek után a búcsúzó diákok ünnepélyesen 
felkötötték szalagjaikat a zászlóra. 

A következő produkció különleges és kiemelkedően vidám volt: 
az iskola tanárai kék-fehér csíkos jelmezben a „Wellerman” című 
új-zélandi tengerészdallal kedveskedtek a búcsúzóknak, vele 
mintegy kifejezve: „Eddig veletek hajóztunk viharban és nap-
sütésben, tűzön-vízen át, de most kiszállunk a hajóból, és más 
kapitányra bízunk benneteket.” 

A hetedik osztályosok minden diák nevében búcsúztak a bal-
lagó diákoktól, ezzel egyúttal átvéve a „stafétabotot” a legna-
gyobbaktól, hiszen jövőre mostani hetedikeseinkből végzős 
diákok válnak. A humorban bővelkedő beszéd nagy derültséget 
keltett. 

Két hónappal ezelőtt arra kértük nyolcadikos diákjainkat, hogy 
képzeljék el, ha most útra kellene kelniük, és vinnének egy 
hátizsákot magukkal, akkor vajon mi minden kerülne bele, mi 
lenne az, amit innen, az iskolából, a nyolc itt töltött évükből 
magukkal vinnének. A táblára rengeteg szó került fel mindkét 
osztályban. A képzeletbeli hátizsák megtelt csodás, vicces, 
nehéz; meghatározó és felejthetetlen emlékekkel. Ezeket az 
emlékeket, és az osztályközösségek minden egyes tagjának 
nevét foglaltuk egy-egy dalba. A Republic együttes „67-es út” és 
a Kistehén tánczenekar „Ezt is elviszem magammal” című 
dalainak felhasználásával alkottuk meg ballagóink emlékeiből 
az Emlékek dalát. A dalokat hetedik osztályos diákjaink – akik 

között többen jó barátokat tudhatnak magukénak a nyol-
cadikosok közül – fantasztikus, elektronikus gitárkísérettel és rit-
mushangszerekkel megerősítve adták elő. 

Mi mindent visznek magukkal ballagóink? Az emlékeiket és az 
emlékeikben egymást. Erre a gondolatra azzal próbáltunk 
ráerősíteni, hogy minden emlék, mint kulcsszó felkerült a színpa-
di vitorlára is és minden megemlített diák fotója a hajókötélre. A 
dal elhangzása közben az emlékek megelevenedtek és 
ténylegesen vagy szimbolikusan be is kerültek a színpadi hajóba 
hetedikes diákjaink segítségével. 

A ballagási műsor zárásaként harmadik osztályos tanulóink 
tánccal lepték meg ballagóinkat, amelyet Dánielfy Gergely: 
„Higgy magadban” című dalára adtak elő. A tánc végén a 7.a 
osztályosok által hajtogatott papírmadarakat kapták ajándékba 
a táncosoktól a nyolcadikosok. 

A műsor végén a hajó szimbolikusan elindult, mi pedig hosszan 
integettünk ballagóinknak, és ezekkel a jókívánságokkal  
búcsúztunk tőlük: „Bontsatok vitorlát! Szerencsés utat és igaz 
barátokat a tengeren”! 

Egyedi Tímea, Vincze Gabriella, Freili Szilvia 

 

A műsor alkotói és közreműködői: 

•      betanítás, szervezés, a Tudás almája c. táncjelenet és az 
Emlékek dalai koreográfiája: Freili Szilvia 

•      koncepció, színpadkép, dalszöveg, betanítás: Egyedi Tímea 

•      díszlet: Weisz József, segítője: Suta János 

•      hangosítás: Huszár Csaba 

•      konferanszié: Vincze Gabriella, Cserhalmi Ádám 7.a, Nádasi 
Vivien 7.b 

•      Tudás almája c. táncjelenet: Sipos Flóra Anna 1.a, Zimay Zsófi 
és Vágner Hanna 7.a; Horváth Márton és Vörös Bence 7.a 

•      virágkapu alkotója: Vincze Gabriella, Suta János 

•      Horvát István: Tornyot raktam című vers előadója: Thomann 
Hanna 6.a 

•      intézményvezetői beszéd: Farkas Judit 

Ballagás 2022 
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•      kisfilm összeállítása emlékképekből: Turcsányiné Dósa 
Renáta 

•      8. osztályosok búcsúbeszédei: Fóty Luca Kata és Orbán Áron 
8.c; Fábián Katalin és Mészáros Pál 8.ab 

•      a Greensleves című kompozíció előadói: Drahos Anna 7.a 
(fuvola) Szendrényi Áron 7.a (gitár) Takács Zsuzsa (cselló) 
Egyedi Tímea (altfurulya) 

•      tanári kórus: Ade Bineyen Brown, Vincze Gabriella, Csörgőné 
Szőnyegi Viktória, Doktor Anita, Bahik Krisztina, Kozma 
Anikó, Csernátoni Aranka, Takács Zsuzsi, Egyedi Tímea 

•      hetedik osztályosok búcsúbeszéde: Zimay Zsófi 7.a és Szabó 
Julianna 7.b 

•      Emlékek dalai – elektronikus gitár: Szendrényi Áron 7.a, és 
édesapja, Szendrényi Zsolt 

•      Emlékek dalai – ritmushangszerek: Vörös Bence 7.a, Takács 
Zsuzsi 

•      Emlékek dalai – kórus: 7.a - Drahos Anna, Varga Lili, Zimay 
Zsófi, Horváth Márton, Vörös Bence, Doktor Péter, Váradi Lilla, 
Gáll Noémi, Bognár Janka, Vágner Hanna, Cserhalmi Ádám, 

Daróczi Marcell, 7.b - Szabó Julianna, Káposztás Marcell, 
Fülöp Márton 

•      Emlékek dalai – megjelenítés: 7.a - Balázsi Zoltán, Nazsa 
Dániel, Thirring Domonkos, Friedl Levente, Veres Julianna, 7.b 
- Gerhát Barnabás, Talla Márk, Huja Natália, Mészáros Ábel 

•      fotók felfüggesztése: Vági Viktória, Szondy Barbara 6.a, 
Schiroky Nadin 6.a 

•      íródeákok: Weiszgerber Anna 7.a, Thirring Zsófia 7.a 

•      Higgy magadban – táncosok: Kutasi Lora Gabriella, Horváth 
Léna, Görgényi Sára, Herbák Zana Réka 3.a osztályosok 

•      Higgy magadban – koreográfia: Nádasi Vivien 7.b 

•      zászlótartó: Pintér Dávid; kísérők: Ádám Dóra és Süveges 
Anna 7.b 

•      ballagók táblás felvezetése: Regős Kristóf 7.a, Milesz András 
7.b 

•      paraván a „kikötőkről” (középiskolákról): Baloghné Boda 
Ágnes 

Miért szerettem a Pipacsvirág 
iskolába járni? 
 
Ballagó nyolcadikosaink mondták: 
 
1.    Nagy udvar kicsiknek, nagyoknak 
2.    Jó a közösség 
3.    Családias hangulat 
4.    Kedvesek a tanárok 
5.    Alsóban a játékos tanítási módszereket nagyon szerettük 
6.    A parkban töltött idő és a sok közös játék felejthetetlen 

élmények maradnak 
7.    Az iskolai programok örökké megmaradnak nekünk 
8.    A tanárok jelmondatai mindörökké mosolyt fognak csalni az 

arcunkra: 
       -„Jön a sárkány”- Kriszti néni 
-      „E-KRETA”- Ade bácsi 
       -„Keringtek mint gólya… a levegőben”- Viki néni 

Kitüntetett pedagógusaink 
 
Kimagasló pedagógiai és szakmai munkája alapján két pedagó-
gusunk részesült kitüntető elismerésben. Freili Szilvia a Miniszter 
Elismerő Oklevelét, Turcsányiné Dósa Renáta a Tankerületi 
Központ Aranycsengő Díszoklevelét vehette át a tankerületi 
Pedagógusnapon, 2022. június 27-én, Százhalombattán. 

Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk! 
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– kedvező képet festenek a Pipacsvirág 
iskola továbbtanulási mutatói 
 
A nyolcadik évfolyam első félévében tanulóink – szüleikkel 
együtt – komoly választás elé kerülnek: melyik középiskolában 
folytassák tanulmányaikat, milyen szakma, hivatás felé indul-
janak? Néhány diák már korábban elhagyja iskolánkat, mert 
nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumban folytatja tanul-
mányait. Reméljük, hogy azok az alapok, amelyeket a Pipacsvirág 
iskolában kaptak, segítik őket a középiskolákban! Felelősségtel-
jes döntés ez a családok részéről, hiszen a gyerekek nem egyfor-
mán érnek, a tanulási folyamatban is különböző a haladásuk, és 
a kitűnő vagy jeles bizonyítványokon kívül lelkileg is készen kell 
állnia a 10 vagy 12 éveseknek a nagyon is megterhelő feladatra. 
Erre nem minden gyerek képes, ami nem baj, és a Pipacsvirág-
ban maradás egyáltalán nem jelent semmiféle hátrányt, mert 
nyolcadik után is magas arányban kerülnek be jónevű gimnázi-
umokba. 

A matematika, a magyar nyelv tantárgyak, továbbá a szöveg-
értés is részét képezik a felvételi vizsgáknak. Nyolcadikos ta-
nulóink központi írásbeli felvételi vizsgájára való felkészülését 
pedagógusaink maximálisan igyekeznek segíteni, a korábbi 
felvételi sorok gyakoroltatásával, felvételi felkészítő napok 
szervezésével, tudáspróbákkal, csoportbontásokkal. 2018 óta 
pedig minden év októberében megkérjük az országos 
próbafelvételit továbbtanuló diákjaink számára, amely egy 
objektív visszajelzés arról, hol is áll a nyolcadikos tanuló a vizs-
gára való tanulásban. 
 
Nyolcadik évfolyamosaink felvételi eredményei az elmúlt öt 
évben 
 
A Pipacsvirág iskola átlagpontszámai 2022-ben/Országos átlag 
2022-ben 
magyar nyelv 34,37 30,01 
matematika 32,28 22,66 

 
A Pipacsvirág iskola átlagpontszámai 2021-ben/Országos átlag 
2021-ben 
magyar nyelv 27,31 24,4 
matematika 29,98 22,7 

 
A Pipacsvirág iskola átlagpontszámai 2020-ban/Országos átlag 
2020-ban 
magyar nyelv 33,92 26,1   
matematika 34,92 22,7 

 
A Pipacsvirág iskola átlagpontszámai 2019-ben/Országos átlag 
2019-ben 
magyar nyelv 32,4 29,9 
matematika 25,4 19,5 

 
A Pipacsvirág iskola átlagpontszámai 2018-ban/Országos átlag 
2018-ban 
magyar nyelv 36,15 32,9 
matematika 23,12 18,3 
 
Amint az az összefoglaló táblázatból látszik, tanulóink az 50-50 
pontos magyar, illetve matematika felvételi vizsgán magyar 
nyelvből általában 3-7, míg matematikából 6-12 ponttal többet 
szereznek az országos átlagnál, ezáltal nevesebb középiskolákat 
célozhatnak meg. 

Az Oktatási Hivatal tavalyi adatai szerint 2021 szeptemberétől a 
kilencedikes tanulók 36%-a gimnáziumban (42%-ban tech-
nikumban, 20%-ban szakképző, míg 2%-ban szakiskolában) 
kezdte meg tanulmányait. A Pipacsvirág iskolából kikerülve a 

gimnáziumban továbbtanulók aránya ennél jóval magasabb, 
körülbelül a duplája volt az elmúlt öt évben: 66 és 78% közötti. 
Nyolcadikos gyerekeink bekerültek a budapesti Apáczai, Arany 
János, Eötvös, Kölcsey, Madách, Móricz, Rákóczi, Vörösmarty 
Gimnáziumokba, valamint az AKG-ba. Idén is 2 tanulónk nyert 
felvételt a Városmajori Gimnáziumba, ahogyan a korábbi évek-
ben, valamint 3 fő a budaörsi Illyés Gimnáziumba (korábban ez 
a szám 1; 2 és 4 fő volt.) A legtöbben a budakeszi Nagy Sándor 
József Gimnáziumba jelentkeznek és nyernek felvételt, évente 3-
9 fő. Büszkék vagyunk azokra a diákjainkra – sokan vannak –, akik 
bejutottak jónevű középiskolákba. 

Országos kompetenciamérések – iskolánk 
eredményei felfelé ívelő tendenciát mutatnak 

 
Június közepén hozták nyilvánosságra a 2021. évi országos kom-
petenciamérések eredményeit. Legnagyobb örömünkre az 
intézményi mutatóink emelkedő tendenciát jeleznek, annak 
ellenére, hogy a számok az országos és a községi települések 
szintjén romlottak. Ezt is sikerként könyveljük el. 

Kompetenciamérések eredményei a számok / mutatók 
tükrében 2019-ben: 

a mi intézményünk mutatói/országos mutatók/községi mutatók 
országos szinten 
matematika 6. évf.    1561 (1520;1595)  1495      1450 
szövegértés 6. évf.    1544                          1499      1439 
matematika 8. évf.    1593                          1624      1563 
szövegértés 8. évf.    1604                          1608      1542 
 
Kompetenciamérések eredményei a számok / mutatók 
tükrében 2021-ben: 
 
a mi intézményünk mutatói/országos mutatók/községi mutatók 
országos szinten 
matematika 6. évf.    1561 (1511;1619)  1468      1428 
szövegértés 6. évf.    1560                          1478      1427 
matematika 8. évf.    1660                          1609      1548 
szövegértés 8. évf.    1631                          1590      1523  
2019/2020. tanévi Országos kompetenciamérés – Az emberi erőfor-
rások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a 
mérés a járvány miatt elmaradt. 
 

Miben vagyunk kiemelkedőek? 
 
Iskolánk erősségeinek tekintjük a következőket: az angol nyelv 
oktatása (anyanyelvi tanár, szakmailag jól felkészült angol 
munkaközösség), sakk-logikaoktatás, nyitottság az innovációra, 
kompetenciamérések eredményei, versenyeredmények, ta-
nulóink felvételt nyernek 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, jó 
informatikai ellátottság, gazdag iskolai programkínálat, magas a 
jóképességű gyerekek aránya, támogató szülői háttér, rugal-
masság, együttműködés. 

Folyamatosan gondolkodunk azon, hogy milyen tanulási tech-
nikák alkalmazása segíthet a további sikerek elérésében, a biztos 
tudás megszerzésében. Reméljük, hogy a tantermekben jelen 
lévő IKT eszközök, a rengeteg tanórán kívüli színes program, 
azon törekvésünk, hogy élményeken alapuló oktatást valósít-
sunk meg, mind az iskolaközösség fejlődését szolgálja, valamint 
a kitűzött célok és eredmények elérését. 

Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Van mire büszkének lenni 
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A pandémia miatt idén két év elteltével sikerült ismét 
megrendeznünk a Telki Zöldmanó Erdei Ovi 
Programunkat, amelynek címe „Kalandozás a vízi-
tündérek és vízimanók birodalmában” volt. A szervező 
Tóthné Németh Andrea koordinálásával a projekt 
megvalósításában Oláh Tünde Mária, Halápiné Kris-
ton Judit, Tóth Attiláné és Varga-Hullár Ildikó, valamint 
33 kisgyermek vett részt. 

2022. június 15-én az Esztergomi Duna Múzeumba 
látogattunk el, ahol a „Vizes élőhelyek veszélyben” 
című bábos foglalkozáson vettünk részt, amely során 
a gyerekek megismerkedhettek a vízi élőlényekkel, és 
a rájuk leselkedő, ember okozta veszélyekkel. A kiál-
lítás megtekintését Duna-parti séta követte. 

Másnap Ráckevére utaztunk, ahol két program várt 
minket. Először a Ráckevei Hajómalomba látogattunk 
el, ahol a víz különleges felhasználhatóságáról tud-
tunk meg többet, illetve Magyarország első rekonst-
ruált és ma is működő hajómalmának rejtelmeibe 
vezettek be minket. A látogatás után egy hajókaland 
várt bennünket. A Balabán hajóval a Kerekzátony 
szigetet kerültük meg, ahol mindenféle érdekes 
látványossággal találkozhattunk. 

A harmadik napon hátizsákos kiránduláson vettünk 
részt. Az intézménytől indulva a Budajenői Magtárhoz 
gyalogtúrával jutottunk el, amely alatt egy izgalmas, 
vízhez kapcsolódó akadálypálya várt a gyerekekre, 
majd kézműves foglalkozás, valamint a vízitündér és 
vízimanó kalandjairól szóló „Mesepárna” mese tette 
izgalmassá a napot. Megettük a malomban őrölt liszt-
ből sütött pogácsát is, majd fagyiztunk egyet az oviba 
történő visszaérkezés előtt. 

Az élményekben gazdag, háromnapos kirándulás a 
szülők anyagi támogatásával valósult meg. 

Zöldmanó Óvoda 

A Zöldmanó Óvoda hírei 

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

A közalkalmazotti jogvi-
szony 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 

Álláslehetőségek a Zöldmanó Óvodában
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Felelős kiadó: 

Telki Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: 
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telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555  

Munkatársak: 
Bognár Annamária 
Cseresnyés Ágnes 
Jakab Mária Ilona 
Koltai Piroska 
Mészáros Szilvia  
Nyomdai munkák: 
SOLONG Press Kft.  
Következő számunk lapzártája: 
augusztus 15. 
Hirdetési díjak befizetési határideje:  augusztus 15. 
Hirdetésfelvétel:  
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 augusztusában a  
következőképpen alakul:   

augusztus 7., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 

augusztus 14., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 

augusztus 20., munkaszüneti nap 10:00-16:00 - Park Center Patika 

augusztus 21., vasárnap 10:00-16:00 - Angyal Patika 

augusztus 28., 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 elkerülte falunkat a 
gólya!

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
Varga-Asztalos Eszter 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!
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Tűzön főtt finomságok, ragyogó 
hangulat, kiváló közösség 
– idén is megtartották a rendkívül népszerű és kellemes miliőjű Völgy utcai 
bográcspartyt
Amikor Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete idén 
nyár elején meghirdette az utcabál programot, jó példaként 
került megemlítésre a Völgy utcai bográcsparty – nem 
véletlenül! A 2022. július 9-én, immáron 11. alkalommal megren-
dezett eseményre joggal lehet büszke minden szervezője, és a 
Völgy utca, valamint környékének lakóközössége. Az évről-évre 
mindig lelkes résztvevők, a nívós díjak és a neves zsűritagok 
magas szintre emelik az esemény színvonalát, és a hangulat is 
magával ragadó, a közösségépítő erő pedig mindig jól érezhető. 

Aki komolyan gondolja a versenyzést, már jó előre kitalálja, mivel 
készüljön a megmérettetésre (ez ugyanis bogrács- és pálinka-
verseny is egyben), hiszen a nevezett ételek mindig minőségiek, 
és egészen különleges, nem mindennapi alkotások is gyakran 
megjelennek, illetve születnek a fémedényekben. Ez persze nem 

azt jelenti, hogy egy tökéletesen elkészített, házias, ha-
gyományos étel ne nyerhetne, ám az jól látszik, minden séfcsa-
pat igazán kitesz magáért, így hát nem könnyű közülük kitűnni. 

Ám természetesen nem csak akkor érdemes részt venni a 
bográcspartyn, ha a legjobb pálinkával vagy éppen étellel si-
kerül előrukkolnunk, hiszen ezen az eseményen tényleg a 
részvétel a fontos, senki sem szokott rosszkedvűen távozni, sőt, 
éppen ellenkezőleg: mindig remek a hangulat! Azok is jól 
érezhetik magukat, akik csak úgy látogatóként csöppennek bele 
az események sodrába: számukra a kóstolás lehetősége a készlet 
erejéig adott, és persze a miliő, valamint a remek közösség is 
garantálja a kellemes szórakozást. 

Szilágyi Balázs 
Fotó: Jakab Mária Ilona 


