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Nemrég azt írtam: vége a 
prosperitás idejének és nem 
a hét bő esztendő előtt 
állunk. Nagyon finoman fo-
galmaztam, hiszen mégiscsak 
előttünk volt a nyár, és az 
elmúlt két nehéz év után nem 
akartam borzolni a kedé-
lyeket – megtették ezt mások 
helyettem. Az idei „uborka-
szezon” sok mindennek volt 
mondható, de nyugalmasnak 
és békésnek semmiképpen 
sem. 

A most már biztosan mögöt-
tünk lévő gazdasági prospe-

ritás eddig sem az önkormányzatoknak kedvezett. Sőt, a 2008-
as – a költségvetés természete miatt az önkormányzatokhoz 
egy-másfél év késéssel begyűrűzött – gazdasági válság után az 
önkormányzatok nem lehetőségekhez jutottak, hanem 
radikális forrás- és hatáskör-elvonáson mentek keresztül. A 
csökkenő mozgástérhez alkalmazkodás éveit követően 
megkaptuk a kétéves járványt, majd végül az inflációt, a szom-
szédos háborút és az energiaválságot. Az önkormányzatok felől 
nézve nem is volt olyan aranykor, mint amilyet például az 
építőiparban megéltek. A válság szinte folytatólagos, 
megszokottnak tekinthető. De a nem túl könnyű körülmények 
között is megtaláltuk eddig a működés kereteit, a fejlesztések 
forrásait. 

Lássuk, mi történt, mi várható, és milyen feladatok, kihívások áll-
nak előttünk a következő időszakban! 

Folytatódik az orosz-ukrán háború, és egyre nyomasztóbb 
következményei nem sok bizakodásra adnak okot. A menekült-
válság tovább tart, bár jelentősen csökkent az Ukrajna felől 
érkezők száma, aminek egyszerűen az az oka, hogy aki tudott, 
már elmenekült. Akkor lenne várható újra jelentősebb 
menekülthullám, ha a front nyugatra tolódna. A nálunk elszállá-
solt menekültek sorsa rendezett, és a legtöbben már elhagyták 
Telkit. 

A háborúval függ össze, hogy gondolnunk kell egy olyan 
esetleges helyzetre is, amikor védelmi intézkedéseket kell 
bevezetni. Pánikra semmi ok, de ilyen tájékoztatás a rendszer-
váltás óta nem volt – talán azt megelőzően sem –, és valószínű-
leg kevesen tudják, hogy mi a teendő ilyenkor. Mielőtt elindulna 
a találgatás: nem katonai jellegű helyzetre célzok, hanem pol-
gári védelmi problémára. Mivel Ukrajna területén számos nuk-
leáris üzem, atomerőmű található, és a háború során néme-
lyiket már találat is érte, illetve kockázatos katonai konfliktusok 
közepében voltak, illetve vannak, nem lehet kizárni annak esé-
lyét, hogy egy ilyen eset következményeként radioaktív anyag 
kerül a levegőbe, ami kedvezőtlen széljárás esetén akár hoz-
zánk is eljuthat. Az efféle szennyezést hazai és nemzetközi 
intézetek sokasága méri, és baj esetén idejében kiadják a 
figyelmeztetést, de mi magunk is rendszeresen követjük a 

lokális értékeket. Egy esetleges ilyen helyzetben általában a 
rövid ideig tartó elzárkózás, és ha szükséges, mentesítés 
történik, erre talán nem túlzás felkészülni. Riasztás esetén 
egyértelmű utasítások irányítják a lakosságot minden ren-
delkezésre álló csatornán. 

Ahogyan ebben az esetben kötelező elzárkózás szükséges, úgy 
egy másik, az idei szárazság tükrében sajnos nagyon is reális 
veszélynek tűnő esetleges erdőtűz esetén a gyors kitelepítés a 
helyes lépés. Mindkét esetben egyértelmű, és mindenkire 
nézve kötelező utasításokat kell betartani saját védelmünk 
érdekében. Soha ne legyen egyikre se szükség! 

A háború közvetett következményei közé sorolható az ener-
giaválság is. Hazánk erősen kitett az orosz gázimport tekin-
tetében. Mivel az orosz gáz érkezése bizonytalan, sokváltozós 
képlet függvénye, az ellátásbiztonság is csökkent. Az első 
kérdés, ami ilyenkor felmerül, hogy lesz-e elegendő gáz. Az ő-
szinte válasz az, hogy nem tudjuk. Persze az is lényeges, hogy 
mire elegendő gázról beszélünk! A lakossági gázmennyiség vél-
hetően biztosított lesz, mire beindul a fűtési szezon, más kérdés, 
hogy milyen áron. Az egyéb, ipari, kereskedelmi funkciójú gáz 
kérdése vitatott, és ellentmondásos számok jelentek meg a 
sajtóban. Mit jelent ez? Bizonytalanságot sok szektorban és ter-
mészetesen jelentős áremelkedést. 

Ugyanígy vannak kérdőjelek az üzemanyag-ellátással kapcso-
latban, de ennek alakulása egyelőre még kevésbé látható át. A 
növekvő árak ugyanakkor a szállítási költségek miatt láncreak-
ciószerű drágulást eredményeznek az élet minden területén, 
ezáltal tovább romlik az amúgy sem fényes inflációs tendencia. 

Bizonyos tehát, hogy az árak rohamosan emelkednek és a 
jövőben sem várható ez másképp. A lakossági gázhasználatnak 
egy megadott hányadára továbbra is érvényes a rezsicsökken-
tett ár, de az ezen felüli fogyasztás sokkal magasabb díjon fize-
tendő. Mérsékelt árú üzemanyagot is csak egy szűkített kör 
vásárolhat. Az önkormányzat a gáz és az elektromos energia 
tekintetében sem jogosult kedvezményre, ami jelentős rezsi-
növekedéssel párosul. 

 

Szükséges az alkalmazkodás 
 
Várható-e, hogy hamarosan vége lesz a háborúnak és minden 
visszazökken a korábbi kerékvágásba? A rövid válasz az, hogy 
nem. Semmi sem utal arra, hogy ennek a háborúnak rövidtávon 
vége lehet. A tél ráadásul olyan stratégiai fegyver az orosz poli-
tika kezében, amivel évszázadok óta tudatosan élnek, és nem 
valószínű, hogy most fognak felhagyni „tél tábornok” 
bevetésével. 

Az orosz-ukrán konfliktushoz hasonló krízisekkel pedig tele a 
világ. Vannak olyan zónák, ahol több száz év óta soha nem volt 
béke. A legtöbb, amiben reménykedhetünk, hogy a háborús 
eszkalálódásra képes tűzfészekből lassan lokális válságzóna 
lesz – hogy a még be sem fejeződött világjárványra utaljak: 
pandémiából endémia alakul ki. 
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Apropó: járvány! Igen, az sem múlt el. Nyáron szinte 
észrevétlenül vonult le egy újabb hullám, és semmi okunk sincs 
azt feltételezni, hogy a hűvös, csapadékos idő bekövetkeztével, 
az iskolákban, munkahelyeken, tömegközlekedésben összezsú-
folódott emberek között kisebb hatékonysággal terjednének a 
kórokozók, mint a nyári napfényben és szárazságban. Hogy ez 
mit jelent a gyakorlatban, jelenleg még nem látható. 

Mire készüljünk tehát? Úgy gondolom, hogy képesek leszünk 
kezelni a várható helyzetet, még akkor is, ha sok területen ki kell 
lépnünk a komfortzónánkból. Az infláció és kiemelten az ener-
giaár-robbanás nagyon régen nem látott kihívásokat fog jelen-
teni mindenkinek. Ezt a terhelést nem mindenki tudja majd 
egyformán átvészelni az ország különböző területein. A háború 
eszkalálódására nem számítok, az eddigi menekültválságnál 
nehezebb helyzetekre talán nem kell készülnünk, és azzal is 
megbirkóztunk, ahogyan a járvánnyal is. 

Az önkormányzatok gazdasági helyzete nem javult, ez köztu-
domású. Lehetőségeink külső okok miatt korlátozottak. A 
következő időszakban növekvő szociális kiadásokra kell számí-
tanunk és jelentősen megugró rezsikiadásokkal. Ennek kom-
penzációjaként takarékossági tervet hajtunk végre minden 
intézménynél és területen. Csak spórolással azonban a kiadási 
oldalon felmerülő növekmény nem gazdálkodható ki, ezért a 
bevételeket is növelni kell, úgy az adók, mint az egyéb díjak te-
kintetében. Az erről szóló tárgyalások megkezdődtek. A ter-
heket célszerű szétteríteni, hogy minél több területen legyenek 
kisebb változások, és ne egy helyen egy nagy. Érdemes elsőként 
a kedvezmények és mentességek körét megvizsgálni, hogy 
lehetőleg mindenki valamennyivel hozzájáruljon a közös 
teherviseléshez. 

Komolyabb fejlesztésekre, nagyberuházásokra a közeljövőben 
valószínűleg nem fog forrás jutni. Eddig sajnos szinte alig 
nyertünk pályázatot, különösen igaz ez az útfelújítások kap-
csán. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek útfelújítások, hiszen 
jelenleg is folynak a munkálatok, a korábbi terveknek 
megfelelően haladunk előre, és a tavalyi, összesen mintegy egy 
kilométer hosszban felújított nyolc utca és két járda után idén 
közel két kilométer hosszban, tizenegy utca és egy járda 
újjáépítését tudjuk megvalósítani, ami az eddigi legnagyobb 
ilyen jellegű önkormányzati programunk. A jelen gazdasági, 
politikai viszonyok között ez nem kis eredmény. 

Továbbra is munkaerőhiánnyal küzdünk. Az országos jelenség 
Budapest közelsége miatt felerősödve mutatkozik, régóta nem 
találunk kollégát számos feladatra. Sajnos az önkormányzati 
bérezés nem igazán versenyképes és e téren is megmutatkozik 
az általános forráshiány. 

A fenntartási és szolgáltatási színvonal javítása egyes 
területeken kívánatos lenne, de az őszinte véleményem, hogy 
jó, ha a jelenlegi szintet tudjuk tartani. Ma még nem lehet pon-
tosan látni, hogy mekkora extra terhet fog jelenteni az ener-
giaárak emelkedése, és hogy végül milyen mértékű bevétel-
növekedéssel fogunk tudni számolni, de az összefüggés 
egyértelmű és mindenki számára átlátható. Nem biztos, hogy az 
előttünk álló nehéz időszak lesz a megfelelő és ideális pillanat a 
szolgáltatási színvonal javítására. 

Mivel egy ideje fokozottabb figyelem irányul a térségben a tár-
sasház építésekre, térjünk ki erre a témakörre is! Az első és leg-
fontosabb információ az, hogy az önkormányzat nem hoz létre 
társasházakat, lakóparkot. Csak magánberuházók építenek saját 

telkükön a hatályos jogszabályoknak megfelelő ingatlanokat. 
Építéshatóság Telkiben már nincs, az engedélyeket nem mi 
adjuk ki, engedélyt megtagadni pedig csak okkal lehet. A telkek 
többségére évtizedek óta érvényes, szerzett jogok vonatkoz-
nak, amik nem most keletkeztek. Az önkormányzat az elmúlt 
három ciklusban nem vont belterületbe, és nem minősített át 
szántót vagy erdőt építési övezetté. 

A most beépülő területekkel évtizedek óta számoltunk, a 
lakosságszám ettől radikálisan nem változott, ám a szétszórt, 
eddig üres magántelkeken megjelenő családi házakkal 
összeadódva már érezhető a növekedés. Ez ugyanakkor messze 
elmarad a korábbi kicsúcsosodásoktól, ami jól látszik az óvodai, 
iskolai férőhelyeknél. Voltunk sokkal, sokkal nehezebb 
helyzetben már. 

Az építési bumm elsősorban az építőipari áfa alacsony szint-
jének, az adókedvezményeknek és hitelprogramoknak köszön-
hető. Az infláció ezt talán lassíthatja, de mivel az áfa mértéke 
újabb két évig a jelenlegi szinten marad, és térségünkben az 
ingatlanárak folyamatosan emelkednek, a korábbihoz hasonló 
ütemben kell építkezésekre számítani. A beépülésnek persze 
van egy szigorú határa, ugyanis hamarosan elfogynak az üres 
magántelkek. 

Az elmúlt hónapokban jelentős sajtóvisszhangja volt a térség-
ben annak, hogy egyes települések állítólag „kitették a megtelt 
táblát”. Hogy ez valójában mit jelentett, annak a derék sajtó-
munkások nem néztek utána. Jelentem: semmit! Egyetlen valódi 
lépés lehetséges ugyanis, ez pedig a változtatási tilalom elren-
delése. Ezzel pedig Telki élt, mások viszont nem annyira. Mi sem 
a társasház-építések ellen vagyunk, mert az önmagában még 
nem nagy baj – sőt, az egynemű ingatlankínálat természetel-
lenes és kártékony –, hanem a részszabályozást kell alaposan 
megvizsgálni, hiszen az elmúlt rendkívüli évek alaposan átren-
dezték világunkat és szükséges a megváltozott körülményekhez 
alkalmazkodni. Egy példán bemutatva: míg korábban 
vízelvezető rendszert kellett tervezni és építeni, most célszerű 
vízmegtartásban és helybeni hasznosításban gondolkozni. 

A mögöttünk hagyott rendkívüli, természeti, gazdasági és 
élelmezési gondokat okozó aszály ugyanis egy nagyobb 
trendbe illeszkedik. Úgy kell gondolnunk a jövőre, mint amiben 
a víz kiemelt érték. Ehhez kell alkalmazkodnunk majd minden 
eszközzel, mint például az intézményi víztakarékossággal, helyi 
ciszterna létesítésével, vagy szárazságtűrő, alacsony öntö-
zésigényű növényzetre váltással. 

Mostantól válságtól válságig számoljuk a napokat? Talán nem. 
De a változás elkerülhetetlen. Ahogyan az alkalmazkodás is. Azt 
mondják, az alkalmazkodóképesség az intelligencia egyik jele. 
Ezt szervezetekre, így akár az önkormányzatra is lehet érteni. 

Az élet pedig megy tovább. Az iskolai és óvodai élet beindul, 
lesz Telki Fesztivál és jönnek más közösségi programok, lehet 
sportolni, és igyekszünk minden területen fenntartani a 
meglévő szolgáltatásokat, és kiterjeszteni a szociális hálót azok 
számára, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni sajátos 
körülményeik miatt. Ahogyan a járvány alatt és a menekültek 
ellátása terén összefogtunk, úgy az előttünk álló időszakban is 
képesek leszünk erre, és ha nehéz helyzet adódna, együtt 
megoldjuk azt. 

Deltai Károly 
polgármester 
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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. augusztus 4. 
 
Közétkeztetési közbeszerzés 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyában lefolytatott közbe-
szerzési eljárást eredményesen lezárta, nyertes ajánlattevőnek 
pedig a Hungast Vital Kft-t hirdette ki. 
 
 
 
 
 

Bérlakás bérleti joga 
 
A testület a Telki, Zápor utca 7/A címen lévő önkormányzati tu-
lajdonú bérlakás bérlőjének a Zöldmanó Óvoda közalkalmazott-
ját jelölte ki. A bérleti jogviszony egy éves határozott időre, de 
legfeljebb a köznevelési intézményben fennálló közalkalmazotti 
jogviszony időtartamára szól. 
 
 
Rendeletek hatályon kívül helyezése 
 
A képviselő-testület rendeletet alkotott egyes önkormányzati 
rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről. 

szb 
 

Tisztelt Adózók! A helyi adókról szóló jogszabályi előírások 
szerint az adózókat terhelő építményadó és telekadó éves 
összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig kell megfizetni. 

A gazdálkodó szervezeteknek (ideértve az egyéni vállalkozókat 
is) szintén március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell tel-
jesíteniük a helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket. 

A magánszemélyek részére február hónapban postai úton 
megküldött egyenlegértesítő, 
illetve az elektronikus ügyin-
tézésre kötelezett adózók 
részére az elektronikus tárhe-
lyükről elérhető adószámla-
kivonat tartalmazza az adózó 
konkrét, aktuális adófizetési 
kötelezettségének összegét. 

A fizetési kötelezettséget a 
pénzforgalmi bankszámlanyi-
tásra kötelezett adózónak 
belföldi pénzforgalmi bank-
számlájáról történő átutalás-
sal, vagy bankkártyás fizetés-
sel; pénzforgalmi bankszám-
lanyitásra nem kötelezett 
adózónak postai készpénz-
átutalási megbízással (csekk), 
vagy belföldi bankszámlájáról 
történő átutalással, illetve 
bankkártyás fizetéssel lehet 
teljesítenie. 

A magánszemély adózók 
részére a befizetési bizonyla-
tok a február havi értesítővel 

együtt kerültek kiküldésre. Azon adózó, aki a korábban 
megküldött befizetési bizonylatot nem találja, a polgármesteri 
hivatalban tud újat igényelni. 

A szeptemberi adóbefizetési határidő előtt újabb értesítők nem 
kerülnek kiküldésre, ezért kérünk minden adózót, hogy a 
szeptember 15-i határidő betartására pontosan figyeljen oda! 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Adófizetési határidő jön 
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Persányi Barnabás az idei ifjúsági 
díjas 
Ahogyan arról márciusi számunkban beszámoltunk, Telki 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 
28-i ülésén döntött arról, hogy Persányi Barnabás részére Telki 
Ifjúsági Díjat adományoz. A kitüntetés átadására az ősz eleji Telki 
Fesztiválon, szeptember 3-án kerül sor. 

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

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

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

Matematika, logika 
 
2014-ben egyéniben 1. helyen zárt az Országos Zrínyi 
Matematika Versenyen (a több mint 10 ezer induló közül), 2015-
ben ezüstérmet szerzett az Országos Logika Versenyen, valamint 
az Országos Pangea Tehetségkutató Matematikaverseny külön-
díját is megkapta. Csapatban a legjobb eredménye egy 
bronzérem az Országos Bolyai Versenyen. 
 

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

Gratulálunk Barnabásnak a Telki Ifjúsági Díjhoz! 

 

 

Telki Ifjúsági Díjat a díj odaítélhetőségének kezdete, 2015 
óta – Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke, Balog Alexandra és 
Sepp Yvett kapott.

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. jelzése alapján több helyen prob-
lémát jelent Telkiben, hogy a szűk utcákban parkoló autók 
akadályozzák, megnehezítik a közszolgáltatást végző hulladék-
szállító járművek haladását. 

Ennek kapcsán felhívjuk a gépjárműtulajdonosok figyelmét, úgy 

parkolják le autóikat, hogy az utcán minden körülmények között 
át tudjanak haladni a hulladékszállító járművek, a mentő- vagy 
tűzoltóautók, illetve a közmű karbantartást végző tehergépjár-
művek (télen pedig a hókotró). 

Köszönjük szíves együttműködésüket! 

Ne parkoljunk a közszolgáltatást 
végző járművek útjába! 
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A nyár folyamán több alkalommal is rongálás történt Telkiben, a 
Muskátli parkban és környékén – két alkalommal az egyik 
autóbuszváró üvegfelületét is betörték. 

Az esetek kapcsán az önkormányzat megtette a szükséges 
lépéseket és rendőrségi feljelentés is történt. Információink 
szerint mindkét esetben, részben a kamerafelvételek segít-
ségével megindult az eljárás, ahogy számos más esetben is felje-
lentés van folyamatban. 

Telki közterületein – köztük a Muskátli parkban – természetesen 
mindenki számára adott a kulturált (szünidei) szórakozás 
lehetősége. Arra ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet, hogy az 
ezen túlmenő, felelőtlen magatartás és a vandalizmus min-
denképpen következményekkel jár (szükség esetén akár pol-

gárőri, rendőrségi vagy a családsegítő szolgálat általi 
intézkedéssel). A cél, hogy a jövőben ne történjen hasonló 
károkozás. 

A közterületi jelenlét és az esetek felderítése kapcsán köszönjük 
a polgárőrség és a rendőrség hatékony közreműködését! 

szb 

A kulturált szórakozásnak van, a  
vandalizmusnak nincs helye Telkiben 

A tanévkezdés időszaka fokozott veszélyeket rejt a közúti 
közlekedésben, különösen a gyermekekre nézve. Szükséges, 
hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelen-
tősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal 
járó speciális kockázatokra. 

A tanévkezdéssel egyidejűleg a forgalomban részt vevő gépjár-
művek száma is ugrásszerűen megnő. Jellemzően a reggeli isko-
lakezdés idején és a délutáni időszakban az utak zsúfolttá vál-
nak, így az autósokat és a gyalogos gyermekeket érintő 
közlekedésbiztonsági kockázat is fokozódik. 

A közlekedési balesetek elkerülése érdekében fogadják meg az 
alábbi tanácsokat! 

Azon az úton kísérjék rendszeresen iskolába a gyermeküket, 
amelyen később egyedül jár majd! 

Biztonságos tanévkezdés:  
vigyázzanak gyermekeikre! 
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Mit nevezünk szelektív hulladéknak? Eltérő anyagú hulladékok 
gyűjtését újrahasznosítás céljából. Milyen hulladékot lehet 
szelektíven gyűjteni? Fémet, papírt, üveget és műanyagot. 

A szelektív hulladékot átlátszó zsákban – újságpapírt akár 
kötegelve – kell kihelyezni az ingatlanok elé a megfelelő szál-
lítási napon. A nem megfelelő zsákban kihelyezett szelektív hul-
ladékot a szolgáltató nem szállítja el. 

Az újrahasznosítás nem valamiféle divat, hanem egy olyan közös 
feladat, amellyel mindannyian hozzájárulhatunk környezetünk 
védelméhez, akár magánszemélyként, akár cégként tesszük ezt. 

Külön-külön gyűjthető szelektív  
hulladékok: 
 
Műanyag: 
ásványvizes, PET-palackok lapítva 
Tetra-Pak (tejes, üdítős) italoskartonok 
elöblített joghurtos poharak 
műanyag zacskók, fóliák 
PP és HDPE jelzésű flakonok 
 
Papír: 
újságpapír 
szórólapok, reklámfüzetek 
kartondobozok összehajtva 
tiszta csomagolópapír 
irodai papírhulladék 
 
Fém: 
alumínium italosdobozok 
alufólia 
fém konzervdoboz 
fém zárókupakok 
A fémhulladékot a szelektíven gyűjtött műanyaghulladékkal 
együtt kell az átlátszó zsákban kitenni az ingatlanok elé. 
 
Üveg: 
befőttes üvegek 
üvegpalackok 

boros, sörös, röviditalos üvegek 
Üveghulladékot a hulladékgyűjtési tájékoztatóban megjelen-
teknek megfelelően, továbbra is az erre kijelölt üveghulladék-
gyűjtő szigeten van lehetőség elhelyezni (tehát az ingatlanok elől, 
zsákban nem szállítják el). 
 

Amit NEM visznek el szelektív  
hulladékként 
 
Műanyag: 
CD-lemez, kazetta 
vegyszeres, szennyezett flakonok 
műanyag játékok 
fogkefék 
hungarocell 
szennyezett virágládák 
 
Papír: 
szennyezett papír 
műanyag borító 
használt egészségügyi papír 
indigó 
pelenka 
 
Fém: 
ételmaradékkal szennyezett konzervdoboz 
egyéb fém lomhulladékok 
 
Üveg: 
ablaküveg, szélvédő 
tükör 
villanykörte 
hőálló üvegtál 
neoncső 
porcelán, kerámia 
orvosságos üveg 
 
Az összeállítás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján 
készült. 

Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszák! A 
közlekedési szabályok betartásával mutassanak példát gyer-
meküknek! 

Úgy indítsák útra a gyermeküket, hogy sietség nélkül az 
iskolához érhessen! A rohanás figyelemzavart okozhat, mely 
balesetveszélyes és a közlekedésben nincs helye. 

Többször gyakorolják gyermekükkel az átkelést a bonyolultabb 
kereszteződésekben, a közlekedési szabályok gyakorlat közben 
rögzülnek! 

A gyermekre ne az út másik oldalán várjanak, nehogy előfor-
duljon, hogy a szülőt meglátva figyelmetlenül rohan át az 
úttesten! 

Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe kell vennie, feltűnő 
vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen a gyermek, amelyet a 
közlekedés többi résztvevője kellő távolságból észlelhet! 

Gyermekükkel való közlekedéseik alkalmával életkori sajátossá-

gainak megfelelően magyarázzák el neki a legfontosabb 
közlekedési szabályokat és a jelzőtáblák jelentéseit! 

Ha utasként szállítják gyermeküket, a passzív biztonsági 
eszközök használatát követeljék meg, használják a gyermekbiz-
tonsági rendszereket! 

Autósok figyelmébe! 
 
Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége 
magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után még él bennük a fel-
szabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva 
egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. 

A gyermekek felkészítése mellett ezért rendkívül fontos, hogy a 
gépjárművezetők a szokásosnál is figyelmesebben, körültekin-
tőbben vezessenek, kiemelten a köznevelési, oktatási 
intézmények, a buszmegállók környékén, valamint a gyalogos 
átkelőhelyeknél! 

Forrás: police.hu, Telki Napló 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályai 



8 Közösség

2022 augusztus

A megüresedett könyvtárosi pozícióra 
meghirdetett álláspályázat ered-
ményesen zárult, így augusztus 8-tól új 
munkatárs dolgozik a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtárban. 

Tóth Krisztina Apollóniát sokan ismerik 
Telkiben, hiszen egyebek mellett a 
méltán népszerű helyi Szenior tánccso-
portot is vezeti, amellyel gyakran lép-
nek fel településünk rendezvényein. 
Krisztina a közösségi házban működő 
gyakorlat szerinti munkakör-meg-
osztás alapján végzi majd munkáját, így 
nem csupán a könyvtárban talál-
kozhatunk vele, hanem aktívan részt 
vesz majd a Kodolányi Ház program-
jainak szervezésében és lebonyo-
lításában is. 

Szilágyi Balázs

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet büszkén adta hírül 
közösségi oldalán, hogy kiváló kollégája, a Telkiben élő Neviczky 
Róbertné Kata ápoló a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara által – a Magyar Tudományos akadémia jóvoltából – 
meghirdetett egyszeri, vissza nem térítendő adományban 
részesült, áldozatos és pótolhatatlan munkájának elis-
meréseként.  

Kiemelkedő szakmai tevékenysége nemcsak a pandémia 
kezdete óta a COVID ellátásban végzett munkájában nyilvánult 
meg, hanem hatalmas türelme, segítőkészsége fiatal, kezdő kol-
légák betanításakor is jó példával szolgál. 

Szeretettel gratulálunk! 

Új könyvtáros a 
közösségi házban 

 

Hírlevélben 
érkeznek a  
programajánlók 
 

– iratkozzon fel Ön is! 

 

Figyelem! Nemrégiben elindult a 
közösségi ház hírlevél szolgáltatása. 
Kérjük, hogy amennyiben program-
jainkról szeretne rendszeresen, heti 
gyakorisággal értesítést kapni, 
jelezze ezt nekünk a  

kodolanyikozossegi@gmail.com 
emailcímen. 

Szintén ezen az emailcímen várjuk 
esetleges észrevételeiket is. 
Köszönjük! 

 

Nagy elismerés a telki ápolónak 
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Az Öreg Tölgy Tanösvény első üteme 2011-ben, második üteme 
2022-ben készült el. Az elmúlt 10 évben a táblák asztalos-
szerkezete derekasan állta a sarat, de a festésük mostanára 
erősen megkopott, és kisebb-nagyobb javítanivalók is 
keletkeztek. A tájékoztató táblák egy része megfakult, több 
helyen megrepedt a fólia. Ezért a KoKuKK Egyesület napirendre 
tűzte a tanösvény teljes körű felújítását. 

A faszerkezetek festését előbb 2021 októberére, majd 2022 
májusára tűztük ki, de mindkét alkalmat meghiúsította az eső. A 
következő önkéntesnapot június 18-án, szombaton délelőttre 
hirdettük meg. Nagy megkönnyebbülésünkre nem esett az eső, 
de hőség sem volt, és reggel 15 jókedvű önkéntes gyűlt össze az 
erdőszélen. Budajenőről, sőt, távolabbról is érkezett erősítés. Kb. 
délre már végeztünk is az összes tábla alapos lecsiszolásával és 
első festésével. Mivel a száradásra várni kellett, a másodszori 
lefestést a következő napokban végeztük el, ki-ki a neki alkal-
mas időpontban. Az eredmény igazán látványos lett, érdemes 
kisétálni az erdőbe és megcsodálni! 

A táblaszerkezetek lefestése után az információs táblák cseréje 
került terítékre. Jelenleg a nyomdai előkészítés és kivitelezés zaj-
lik, az új táblák felszerelését pedig – a Telki Napló lapzártáját 
követően – az augusztus 27-ére meghirdetett önkéntesnapra ter-
vezzük. Ekkor egyéb kisebb javítások elvégzésére is sor kerülhet. 

A továbbiakban pedig fájó szívvel, de kicseréljük az erdőszélen 
álló, kiérdemesült rönkpadokat. Újak kerülnek a helyükbe, sőt, 
egy harmadik paddal is bővülni fog majd a tanösvény menti 
pihenőhelyek száma. A padok megvásárlását Telki Község 
Önkormányzata biztosítja a falu Környezetvédelmi Alapjából, 
szállításukat és felállításukat pedig ugyancsak önkéntes munka 
keretében tervezzük megvalósítani. Ennek időpontja egyelőre a 
padokat legyártó asztalostól függ. 

Aki szívesen létrehozna 
valami maradandót, 
amire büszkén tekinthet, 
és amivel másoknak is 
örömet szerez, az csat-
lakozzon a tanösvény-
felújítókhoz! 

Bellon Erika 
KoKuKK Egyesület 

Zajlik az Öreg Tölgy Tanösvény 
felújítása 
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A közelmúltban megjelent, a fakitermelés szabályozására 
vonatkozó kormányrendelet kapcsán a Pilisi Parkerdő Zrt. 
számos lakossági, önkormányzati, civil és egyéb aggódó 
megkeresést kapott. A kérdezők egyik része a fákat és az 
erdőket félti, másik része pedig azért aggódik, hogy lesz-e 
télire tüzelője. A fenntartható erdőgazdálkodás lényege 
éppen az, hogy az erdő, a természeti értékek megóvása mel-
lett juthassunk hozzá a fához, mint megújuló nyersa-
nyaghoz. Ez a gyakorlat a kormányrendelettel sem sérül. 

„A Pilisi Parkerdő 65.000 hektáron gazdálkodik a főváros és 
tágabb térségében, működési területünkön jelenleg 11 millió 
köbméterre tehető az erdők élőfakészlete, mely minden évben 
267 ezer köbméterrel növekszik. Évente átlagosan 180-190 ezer 
köbméternyi faanyagot hasznosítunk, melynek több mint 50%-
a lakossági tűzifa. A Parkerdő is tapasztalta a nyáron meg-
növekedett lakossági tűzifa-igényt, amit a fenntartható 
erdőgazdálkodásnak köszönhetően ki is fog tudni elégíteni” – 
mutatott rá Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója. 

A magyar erdőgazdálkodás száz év alatt 11 százalékról 22 száza-
lékra növelte hazánk erdővel borított területeinek arányát. Ez a 
változó történelmi korszakokat átívelő eredmény nem valósul-
hatott volna meg a magyar erdészek erdők és természeti 
értékek iránti mély elkötelezettsége, felelősségvállalása és szak-
mai felkészültsége nélkül. Ezekre az értékekre és eredményekre 
a jelenlegi helyzetben is támaszkodhat a magyar társadalom és 
minden, az erdők és fák sorsáért aggódó ember: az 
erdőgazdálkodás fenntarthatóságát hosszú távon közös tár-
sadalmi érdekünk fenntartani, hiszen az erdő szolgáltatásaira 
nemcsak jövőre, hanem 50-100-200 év múlva is számítunk. És 
nem csak a faanyagra, hanem a klímavédelmi, vízvédelmi, ter-
mészetvédelmi és egészségvédelmi szolgáltatásokra is. 

A Pilisi Parkerdő a hazai erdőgazdálkodás terén alapítása óta 
úttörőnek számít a fenntartható, természetközeli erdő-
gazdálkodás terén: a folyamatos erdőborítást biztosító 
erdőkezelés széleskörű alkalmazásának eredményeként az 
elmúlt két évtizedben az arra alkalmas területeken háttérbe 
szorította a tarvágásos és felújítóvágásos eljárásokat, valamint a 
Parkerdő 2020 óta dolgozik Városierdő-fejlesztési Programján, 
amelynek lényege Budapest és környékének klímavédelme és a 
lakosság rekreációs igényeinek megfelelő kiszolgálása. 

„Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a kormányrendelet, 
amely egyébként nem utasításokat, hanem csak energiavész-
helyzetben alkalmazható lehetőségeket tartalmaz, nem változ-
tatja meg a Pilisi Parkerdő erdőgazdálkodási gyakorlatát. 
Tevékenységünk célja továbbra is a fenntartható, tartamos 
erdőgazdálkodás. Fontos azonban tudni, hogy Magyarországon 
a faanyag az egyetlen újratermelhető nyersanyagunk. Évtizedek 
óta kevesebb fát hasznosítunk, mint amennyit az erdők terem-
nek, így jelentős tartalékokat sikerült biztosítani. Az erdő-
gazdálkodás tervszerű tevékenység, ezért a mennyiségek átcso-
portosíthatóak, így tudunk több faanyagot szükség esetére 
elérhetővé tenni úgy, hogy magát az erdőt, mint Magyarország 
zöld tőkéjét semmiképpen sem veszélyeztetjük” – foglalta össze 
Reinitz Gábor. 

Kérdésünkre a Pilisi Parkerdő megerősítette, hogy a Telki feletti 
erdőkben folytatott erdőgazdálkodási gyakorlat is az 
eddigieknek – a településünk és a társaság között létrejött 
korábbi megállapodásnak – megfelelően folytatódik. (Erről 
bővebben a Telki Napló februári számában, valamint itt lehetett 
olvasni: https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2644-milyen-
erdogazdalkodasi-tevekenysegek-folynak-telki-kornyeken) 

Fotó: Vajda Bertalan, Pilisi Parkerdő 

A Pilisi Parkerdő fenntartható 
erdőgazdálkodást folytat 
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A Budapesti Hírlap 1895. szeptember 7-én arról tudósított, hogy 
a budakeszi erdőben a fiatal királyi herceg (Habsburg–
Lotaringiai László Fülöp Mária Vince főherceg) megrendítő 
esetéhez hasonló vadász tragédia történt. A hír szerint Fischer 
József belügyminiszteri titkárt reggel 10 órakor szétlőtt 
koponyával találták meg a budakeszi erdőben. Fischer 
Emichékkel közösen bérelte a budakeszi vadászterületet. Fischer 
szerdán délután azzal búcsúzott el édesanyjától, akivel együtt 
lakott a Fő utcában, az 56. szám alatti családi házukban, hogy 
kimegy cserkészésre az erdőbe, mert a szarvasok ismét erősen 
kijárnak a vetésre. Az asszony ezen a napon nagyon örült, mert 
aznap érkezett meg fiának miniszteri titkárrá történő kine-
vezése. 

A hír szerint Fischer bérkocsin ment a kincstári erdőig, ott leszál-
lott és másnap reggel nyolc órára kirendelte a kocsit. „ Miután 
expresspuskájával megkerülte a telki határt és vadat nem talált, 
elment a vadászkunyhóba, ahol esti 10 órakor lefeküdt. Kulme 
nevű vadászának meghagyta, hogy költse föl hajnali negyed 3-
kor.” Miután a vadász felkeltette, Fischer teát főzetett vele, aztán 
még egy órát aludt és négy óra felé puskájával a vállán kiment a 
határba. A vadásznak megparancsolta, hogy csomagolja össze 
holmiját, és vigye előre a várakozó kocsiig, mert nyolc óra felé ő 
is ott lesz. A vadász tíz óráig várakozott a kocsival, majd elhajta-
tott Budára, mivel biztosra vette, hogy gazdája megváltoztatta 
szándékát és elgyalogolt a Kuruclesben lévő nyaralójához. Mivel 
Fischer estig nem érkezett haza, édesanyja aggódni kezdett. 
Aggoldalmait közölte Csík Imre főerdőfelügyelővel, aki Fischer 
legbizalmasabb barátja volt. 

Csík Imre még csütörtök este kihajtatott a kincstári erdőbe, majd 
hajnalban negyven budakeszi hajtóval az erdő felkutatásához 
látott. Fél tízkor bukkantak a holttestre. „A telki határ közelében 
van egy Damgraben nevű, meredek partú sziklás szakadás, 
annak a lejtőjén feküdt a halott. A fején irtóztató lőtt seb táton-
gott, a lövés leszakította a koponyacsont felét és a halál rögtön 
következett be. A halott hanyatt feküdt, fejjel lefelé, egy lejtőn 
álló fatörzsbe akadva. Kissé távolabb feküdt átlőtt kalapja és a 

vadászpuskája. Az expressz-fegyver bal sárkánya föl volt húzva, a 
cső még meg volt töltve, a jobb expressz-cső, mely golyóra volt 
töltve, ki volt lőve. Bizonyosnak látszik, hogy Fischer balesetnek, 
saját vigyázatlanságának lett áldozata.” 

Az ügyben szakértőt is kirendeltek, aki így írja le, mi történhetett. 
„Fischer József a szakadás partján járva, vadra bukkant. Lövésre 
készen fölvonta a puska két sárkányát, mikor elvesztette egyen-
súlyát és leesett, illetőleg lecsúszott a lejtőn. A jobbik kezével a 
puska csövét fogta, magasra emelvén a fegyvert, a bal karjával 
pedig megkapta az útjába eső fát, hogy föltartsa magát estében. 
Ekkor történt, hogy a puska egyik ravasza megakadt a sűrű 
bozótban és a lövés eldördült, ronggyá tépve a szerencsétlen 
vadász kalapját és szétzúzva koponyáját.” A lap arról is beszá-
mol, hogy Budakeszi község bírája, jegyzője, és Pehán László dr. 
községi orvos nyomban meg is tartották a helyszíni szemlét, 
melyen jelen volt néhány csendőr és erdőkerülő is. Ezt követően 
a törvényszéki bizottság is kiszállott Budakeszire, és szemlét tar-
tott, és ők is balesetet állapítottak meg. A lap arról is tudósít, 
hogy a történéseket követően a városban az a hír terjedt el, 
hogy Fischert budakeszi vadorzók gyilkolták meg, hogy bosszút 
álljanak másik bajtársukon, akit a másik bérlő, Emich lőtt agyon 
régebben. A lap szerint a hír azonban téves, mert biztos, hogy 
Fischer vadászbaleset áldozata lett. Ezt támasztja alá az is, hogy 
Fischer jószívű és bőkezű ember volt, aki tudott beszélni a nép 
nyelvén és nem voltak ellenségei. A hajtók is sírva szállították 
haza holttestét. 

Fischer előkelő családból származott, és inkább ambícióból 
hivatalnokoskodott, mint kenyérkeresetből, mert 20-30 ezer 
forint évi jövedelem fölött rendelkezett. Harmincnyolc éves, atlé-
tatermetű ember volt, szíves és szerény modora, szeretetreméltó 
életkedve és általánosan ismert jószívűsége miatt mindenki 
kedvelte. Halála fájdalmas megdöbbenést keltett az egész 
fővárosban, főleg az országos kaszinó, a parkklub és a sport-
egyesületek körében, amelyeknek tagja volt. 

Forrás: Budapesti Hírlap 1895. XV. Évfolyam 244. sz. szombat, 
szeptember 7. 

Múltidéző: Vadászbaleset a kincstári erdőben 

Habsburg–Lotaringiai László Fülöp Mária Vince főherceg 
(Alcsút, 1875. július 16. – Budapest, 1895. szeptember 6.) József 
nádor unokája, a Habsburg-Lotharingiai ház ún. magyar vagy 
nádori ágából származó főherceg. Vadászbaleset következ-
tében hunyt el 20 éves korában. 
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2022. szeptember elsejétől több módosítást vezet be a 
Volánbusz Zrt. a Zsámbék-medencei közlekedési rendjében. A 
társaság közlése alapján a Telkit is érintő járatoknál az alábbi vál-
tozások lépnek életbe. 

Budapest – Páty – Perbál – Zsámbék 
 
A 789-es buszok Zsámbékról a főváros felé az esti időszakban 
óra:45-kor indulnak. 
 

Budapest – Budajenő – Perbál – Zsámbék 
 
A 795-ös buszokról napközben Zsámbék, Autóbusz-fordulóban 
óra:15-kor és óra:45-kor átszállást biztosítanak egyéb járataikra. 

A 794-es buszok Perbáltól Budapest irányába a 795-ös buszok-
kal összehangoltan közlekednek. 

Forrás: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39261 

További részletekért és pontos indulási időpontokért látogas-
son el a Volánbusz honlapjára (www.volanbusz.hu)! 

Változások a buszközlekedésben
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2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország 
területén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedülál-
ló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a 
szükséges 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, 
beleértve 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, 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 adat-
gyűjtő rendszer 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- 
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. 

dr. Lack Mónika 
jegyző 

Népszámlálás 2022 – éljen az online 
kitöltés lehetőségével! 

Lassan itt a fűtési szezon, sokan már elkezdték megrendelni, 
beszerezni a tüzelőnek való fát, böngészik az újságok hirdeté-
seit, az internetet, az elsőre nagyon kedvezőnek tűnő ajánla-
tokat, beszerzési lehetőségeket. 

A hirdetések között feltűnnek rendkívül olcsó, jó minőségű 
akciós tűzifa ajánlatok. Azonban kevesen gondolnak arra, hogy 
vásárlás előtt fontos lenne leellenőrizni a tűzifát áruló, esetleg 
házaló  árusok hitelességét, megbízhatóságát, pedig ezzel 
megelőzhető lenne a csalás, amely akár egy egész éves meg-
takarítást is elvehet a csábítónak tűnő árú és minőségű tűzifát 
megvásárlótól. 

Fontos tudni, hogy a tűzifa lerakodása előtt lehetőséget kell biz-
tosítani a vevő részére, hogy meggyőződjön arról, valóban a 
megrendelt mennyiség érkezett-e meg. Ha súlyra történt a 
megrendelés, akkor az eladó a mérés adatait is feltünteti a szál-
lítójegyen (a méréshez használt, hitelesített mérleg hitelesítési 
jelének feltüntetésével), vagy úgynevezett mérlegjegyet kap a 
vevő. 

Ha köbméterre, vagy kalodában történt a megrendelés, akkor a 
vevő maga is megmérheti a lerakodás előtt a teherautón lévő 
fát. 

Lerakodás után meg kell győződni arról, hogy a teherautón, a 
lerakott tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb 
tárgy (autógumi, papírhalom, stb.), amelyet beleszámítottak a 
tűzifa térfogatába.  

A tűzifa vásárlásakor fogadja meg az alábbi tanácsokat! 

•      Csak ismert, megbízható, ismerőse, rokona által ajánlott 
kereskedőtől vásároljon! 

•      A családtagok segítsék idős hozzátartozóikat a tűzifa 
megrendelésében! 

•      A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról 
szóló ajánlatokat jól gondolja át! 

Ne dőljön be a hamis ígéreteknek! 
– előzze meg a csalást a tűzifa vásárlása során!
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•      Ha nem ismeri jól a vállalkozót, céget, ne utaljon előre, és ne 
adjon át pénzt! 

•      Ellenőrizze a kereskedő EUTR azonosító számát! Ha a hirde-
tésben nincs ilyen EUTR azonosító szám, akkor ne foglalkoz-
zon a hirdetéssel. 

•      Tűzifát csak szállítójeggyel vegyen át! 

•      Lerakodás előtt alaposan nézze meg a kiszállított fát! 

•      Soha ne utaljon előre pénzt, főleg ismeretlen hirdetőknek! 
Csak akkor fizessen, ha a szállítmány megérkezett, lepa-
kolták, ellenőrizte annak megfelelőségét, meggyőződött 
arról, hogy az eladót a későbbiekben is megtalálja! 

•      A tűzifavásárlás szakértelmet igényel. Soha ne a legolcsóbb 
ár alapján, hanem az eladó megbízhatósága, ismertsége 
alapján válasszon! 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, a legrövidebb 
időn belül értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 
112-es segélyhívón! 

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

Tavasszal felmérést végeztünk az óvodai szülői szervezeten 
belül arról, hogy az ide járó gyermekek szülei hogyan látják a 
Telki Zöldmanó Óvodát. Ennek rövidített összesítését adjuk 
közre a Telki Napló hasábjain. Azok a szülők, akik megadták az 
emailcímüket, elektronikus levélben részletesebb összefoglalót 
kapnak. 

A 30 kérdésből álló online kérdőív egyaránt tartalmazott 
választós, „értékelős-osztályozós” kérdéseket és szabadszavas 
válaszlehetőségeket is. 2022. április 30-a, valamint 2022. május 
25-e között 41 fő töltötte ki, értékes információkkal szolgálva. 

Örvendetes, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett az intézmény 
működésével kapcsolatban, a felmerült kritikák és javaslatok 
közül pedig azokat, amelyek egy önkormányzati fenntartású 

óvoda lehetőségeihez mérten javít-
hatók és megvalósíthatók, megol-
dandó feladatként vettük terveink 
közé. 

A válaszadók a következőket sorolták 
az óvoda értékei közé: 

•      az óvópedagógusok és dolgozók 
nyugodt, családias légkört, barát-
ságos közeget biztosítanak 

•      elismerésre méltó az óvoda 
pedagógiai programja, a természeti nevelés elsődlegessége 
(Madarászovi), az óvónénik tenni akarása 

Miért szeretjük a Zöldmanó Óvodát? 
– kérdőíves felmérés a szülők körében
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•      óvodánk, csakúgy, mint településünk, gyönyörű környezet-
ben található 

•      az óvoda helyben, a lakóhelyhez közel van 

•      jó baráti kapcsolatok alakultak, alakulnak ki a szülők között 

Az egyik legkedvesebb megjegyzés az volt, hogy „itt szeretik a 
gyerekem”. 

Értékes javaslatok, valamint kritikák is megjelentek a válaszok-
ban. Ilyen volt például a karbantartási, hideg-meleg problémák 
és az árnyékolás megoldása, valamint új tornaszoba kialakítása. 
Kritika merült fel a menza kapcsán, és olyan jelzések is érkeztek, 
amelyek a szülők felé irányuló kommunikációban szorgalmaz-
nak előrelépést. A nagyszabású belső felújítási igény mindkét 
épületben természetes elvárás, mi magunk is nagyon szeret-
nénk, de ennek van a legnagyobb forrásigénye is, ami jelenleg 
meghaladja erőnket. 

Fenntartóként lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az önkor-
mányzatra vonatkozó feladatok tekintetében helytállni, az 
észlelt problémákat mielőbb megoldani vagy elősegíteni azok 
megoldását. A tavaly felmerült karbantartási feladatok jó részét 
igyekeztünk elvégezni, amint lehetett, egyrészt a szülői 
szervezet által koordinált óvodaszépítő napon több szülő lelkes 
támogatásával, másrészt az önkormányzat költségvetéséből 
finanszírozott módon. A nagyszabású beruházásokra pedig min-
den fellelhető pályázati forrást becsatornázni törekszik az ön-
kormányzat (eddig sajnos mérsékelt sikerrel). A kommuniká-
cióban igyekszünk minden résztvevő számára megnyugtató vál-
tozást véghezvinni, és a menza terén is vizsgáljuk, hogy a rend-
kívül korlátozott lehetőségek mellett hogyan lehetne érzékel-
hető javulást elérni. 

A májusi kérdőívezés egyben igényfelmérés is volt. A szülők által 
felsorolt kérések közül a legtöbb olyan mértékű forrást 
igényelne, amilyet az önkormányzat jelen körülmények között 
nem tud biztosítani. Azonban a fenntartó nem zárkózik el attól, 
hogy egyes javaslatok szülői finanszírozással megvalósuljanak. 
Ilyen pl. a nyelvoktatás, a több délutáni program, a sport-
foglalkozás, amelyekre a szülői szervezeten keresztül keresünk 
megoldást. 

Az elmúlt időszak markáns változásai, meghatározó külső 
tényezői természetesen az intézmény életét is befolyásolták. A 
gyerekbarát közösség, az óvodapedagógusok és kollegák 
munkája ugyanakkor segít abban, hogy gyermekeink kiegyen-
súlyozottak és boldogok lehessenek az óvodában. 

A 2021/2022-es nevelési évet nagyon kevés óvónővel, igen nagy 
leterheltség mellett oldotta meg az intézmény, amit a szülők is 
megjegyeztek. Így külön is szeretnénk köszönetet mondani min-
den óvodai dolgozónak, és hálásak vagyunk a szülőknek a sok 
támogatásért, és a tenni akarásért, hogy valódi gyerekbarát 
közösséget alkossanak. 

Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik kitöltötték a kérdőívet! 
Úgy véljük, hogy sok tanulságot lehetett levonni a válaszokból. 
Szeretnénk majd a jövőben is hasonló felmérést végezni, amely 
után reméljük, hogy sok pozitív változásról tudunk majd beszá-
molni. 

Deltai Károly polgármester, Koltai Piroska alpolgármester 
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Főbb hivatali elérhetőségek Telkiben
Polgármesteri Hivatal 
 
2089 Telki, Petőfi utca 1. 
Tel.: 06-26-920-800 
 
Ügyfélfogadás: 
hétfő: 14.00-18.00 
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 
péntek: 8.00-12.00 
 
 

Polgármester 
 
Deltai Károly 
Tel.: 06-26-920-801 
Email: polgarmester@telki.hu 
Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján 
 
 

Igazgatási és Titkársági csoport 
 
dr. Lack Mónika jegyző, csoportvezető 
Tel.: 06-26-920-801 
Email: jegyzo@telki.hu 
 

Kiss Olga anyakönyvvezető 
(anyakönyv, népességnyilvántartás, hagyaték, kereskedelmi 
ügyek) 
Tel.: 06-26-920-818 
Email: anyakonyv@telki.hu, igazgatas2@telki.hu 
 
Tieblné Czentár Zsuzsanna igazgatási előadó 
(igazgatási ügyek, szociális ügyek) 
Tel.: 06-26-920-808 
Email: igazgatas@telki.hu 
 
Vinczéné dr. Joó Györgyi igazgatási előadó 
(igazgatási ügyek, birtokvédelem) 
Tel.: 06-26-920-828 
Email: igazgatas3@telki.hu 
 
 

Titkárság 
 
Juhász Krisztina 
Tel.: 06-26-920-801 
Email: titkarsag@telki.hu, hivatal@telki.hu 
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Településfejlesztési és üzemeltetési  
csoport 
 
Hoós Péter ügyintéző 
Tel.: 06-26-920-802, 06-70-429-7267 
Email: muszak@telki.hu 
 
Láris Barnabás főépítész 
Email: foepitesz@telki.hu 
 
Koczka István építész 
Tel.: 06-26-920-819 
Email: epitesugy@telki.hu 
Ügyfélfogadás: 
kedd: 8:00-12:00 
 
Kovács Péter közterület-felügyelő 
Tel.: 06-70-428-1835 
Email: kozterulet@telki.hu 
 
 

Pénzügyi Csoport 
 
Csoportvezető 
Tel.: 06-26-920-805 
Email: penzugy@telki.hu 
 
Bornainé Kostenc Katalin pénzügyi előadó 
Tel.: 06-26-920-804 
Email: szamvitel@telki.hu 
 
Viszneki Erika pénzügyi előadó 
Tel.: 06-26-920-809 
Email: gazdalkodas@telki.hu 
 
Tóth Ágnes személyügyi előadó 
(munkaügyek, gyermekétkeztetés) 
Tel.: 06-26-920-806 
Email: munkaugy@telki.hu 
 

Adóügyek 
 
Telekadó, építményadó 
Tel.: 06-26-920-807 
Email: ado@telki.hu 
 
Szász-Dobó Kata adóügyi előadó 
(iparűzési adó, talajterhelési díj gépjárműadó) 
Tel.: 06-26-920-817 

Email: ado2@telki.hu 
Ügyfélfogadás: 
hétfő-péntek: 8:00-14:00 
 
Laczkó Katalin adóügyi előadó 
(végrehajtás) 
Tel.: 06-26-920-827 
Email: ado3@telki.hu 
 
 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
Nagy Zoltán családsegítő 
Tel.: 06-23-451-147; 06-20-377-4609 
Email: szolgalat@budakeszihid.hu 
Készenléti vonal: 06-20-243-0323 
 
Fogadóóra: 
kedd: 13.00-16.00 
helyszín: Telki Polgármesteri Hivatal (Telki, Petőfi u. 1.) 
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 szeptemberében a  
következőképpen alakul:   

szeptember 4., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 
szeptember 11., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
szeptember 18., vasárnap 10:00-16:00 - Angyal Patika 
szeptember 25., 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: 
 
 
 
Nagy Károly és Sziklai-Nagy Katalin 3. gyermeke: Konor  

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
Bánó Attila 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  
Az év hátralevő részében az alábbi napokon lesz piac Telkiben: 
 
szeptember 10., 24., 
október 8., 22., 
november 5., 19., 
december 3., 17., 31. 
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