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Rendkívüli helyzet előtt áll az 
ország, az önkormányzatok, 
így Telki önkormányzata is. 

Ebben az írásban azt foglalom 
össze, hogy milyen körül-
mények között, milyen for-
gatókönyvekkel készülünk az 
előttünk álló időszakra, mi-
lyen szempontokat kell figye-
lembe vennünk, és milyen 
körülmények, összefüggések 
határozzák meg a döntéseket. 
Természetesen bízunk a ked-
vezőbb verziók bekövet-
kezésében, de fel kell készül-
nünk a rosszabb eshető-
ségekre is. 

Fontos megértenünk, hogy jelenleg rendkívül sok a bizonytalan-
ság, a változó elem, és ezek nagyon nagy része rajtunk kívül álló, 
általunk nem befolyásolható okokra vezethető vissza. Ezért 
nagyon nehéz – egyes esetekben teljesen lehetetlen – pontos 
számokkal, adatokkal vagy kőbe vésett tervekkel előállni. Az 
irányok, trendek, arányok és nagy összefüggések azonban telje-
sen egyértelműek, és ezekhez kell igazodnunk, mivel jól 
meghatározzák, hogy mi a felkészülés iránya. 

Cselekvési terveinkben ezért három szintet határoztunk meg. 
Egy enyhébbet, egy szigorúbbat és egyet a legnehezebb 
eshetőségekre. A tervek az előttünk álló téli hónapokra 
vonatkoznak, időjárástól függően körülbelül a november ele-
jétől február végéig tartó időszakra. A tervek menet közben vál-
tozhatnak, hisz a rugalmas alkalmazkodás egy fontos eszköz a 
hasonló helyzetek kezelésében. 

 

Helyzetelemzés 
 
A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint az 
elhúzódó orosz-ukrán háború miatt drasztikusan mege-
melkedtek az energiaárak Európában, energiaválság alakult ki, 
aminek következtében Magyarország Kormánya energia-ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki és veszélyhelyzeti rendeleti kor-
mányzást vezetett be. 

A Kormány 2022. július elsejétől kivette a rezsicsökkentés 
hatálya alól az önkormányzatokat, így az energiaellátásukért 
fizetendő energiadíjak drasztikusan meg fognak emelkedni, 
illetve már meg is emelkedtek. A veszélyhelyzet ideje alatt az 
egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet alapján a helyi önkor-
mányzatok a villamos és a földgáz energia szolgáltatás 
egyetemes szolgáltatási köréből augusztus 1-jével kikerültek. 

Azoknak a fogyasztóknak, akik nem jogosultak augusztus 1-jétől 
az egyetemes szolgáltatásra, július 1-ig nyilatkozatot kellett ten-
niük annak érdekében, hogy a végső menedékes jogintézmény 
keretében folytatólagos maradhasson számukra az energiaszol-
gáltatás. Az energiadíjak a végső menedékes státusz mellett is 

jelentős mértékben nőnek. Akik kívül esnek a végső menedéke-
sek körén, azok tőzsdei árat fizetnek. A menedékes intézmény 
december 31-ig él. 

Nyilatkozat hiányában az egyetemes szolgáltatásra már nem 
jogosult ügyfeleknek nem köteles az energiaellátását biztosítani 
az MVM, akkor sem, ha egy alapvető közfeladatot ellátó közin-
tézményről, például óvodáról van szó. 

Ugyan a konkrét energiadíj-növekedés mértéke még csak be-
csülhető, de már most látható, hogy az önkormányzatoknak 
költségvetési forrásaikhoz mérten rendkívüli megterhelést 
jelent. A rezsiköltségek kigazdálkodása teherbíró képességün-
ket próbára fogja tenni, sőt, ha a ma ismert pénzügyi kondíciók 
és jogi környezet változatlan marad, az számos önkormányzat 
számára kezelhetetlen lesz. 

Fontos megérteni, hogy a folyamatosan módosuló, sokváltozós 
gazdasági, jogi és természetes környezet miatt pontos számok 
nem becsülhetők, csak a trendek és ezek alapján az irányok. 
Önkormányzatunk eddig minden szükséges és lehetséges 
lépést megtett az alkalmazkodás, felkészülés terén, ami 
elvárható és reális. 

 

Helyi adottságok 
 
Az önkormányzatok által fenntartott intézményrendszer keretei 
között szinte minden településen a helyi köznevelési 
intézmények ingatlanai a legnagyobb energiafelhasználók közé 
tartoznak. Itt a költségek nem háríthatók át még részben sem, 
ahogyan mondjuk egy sportlétesítmény esetében ez megte-
hető. 

Súlyosbítja a helyzetet, hogy míg az önkormányzati 
intézmények működésében szükség esetén lehetőség van 
komolyabb energiatakarékossági intézkedések bevezetésére, 
addig egy óvoda esetében ilyen korlátozó intézkedések csak 
nagyon csekély mértékben vezethetőek be, hisz a kisgyermekek 
számára meghatározott hőmérsékletet kell biztosítani. Ezekben 
az intézményekben a kisgyermekek egész napos nevelési-
oktatási ellátása történik, így jogszabályi előírások alapján is biz-
tosítani kell a minimális világítás, belső hőmérséklet meglétét. 
Az önkormányzatok többsége eddig is takarékosan működött, 
így itt értelmezhető léptékű megtakarítási lehetőség nincs. 

Nemzetgazdasági jelentőségű, hogy ezek az intézmények 
továbbra is zavartalan keretek között tudjanak üzemelni, ezért 
kiemelkedően fontos, hogy a rezsivédelmi intézkedések 
legalább az önkormányzati óvodákra kiterjedjenek. Ha 
óvodákat kellene bezárni, az láncreakciókat indítana el, ami 
végül több kárt okozna, mint amennyi az óvodák átmeneti 
bezárásán megtakarítható. 

A közvilágítás tekintetében sajnos még kiszámíthatatlanabb a 
helyzet, hiszen ott ugyan 2022. december 31-ig jogszabály 
rögzíti, hogy nem emelkednek az árak, de 2023. január 1-től tel-
jesen bizonytalan a közvilágítási díjak változásának mértéke. 
Amennyiben január 1-től a közvilágítási díjak jelenleg becsült 
emelkedésével is számolni kell, annak költségvonzata óriási  
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többletterhet jelentene annak ellenére, hogy a közvilágítást 
pályázati forrásból már korszerűsítettük. 

A költségvetési törvény rendelkezései alapján közvilágítás 
támogatása jogcímen a települési közvilágítás biztosításához 
kapcsolódóan az önkormányzatokat normatíva illeti. Ezen támo-
gatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az 
egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelem-
bevételével. A jogszabály tehát a nettó működési kiadást veszi 
alapul. 

A jelenlegi ismeretek alapján elkészített számításaink azt 
mutatják, hogy 2023. január 1-től a közvilágítás üzemeltetés 
címen kifizetett önkormányzati költségek összege az eddigi 
költségek ötszörösére emelkedik, ami elképesztő terhet jelent-
het. Jelen számok alapján a költségvetési törvényben 
közvilágítás támogatása címen biztosítandó települési támo-
gatás mértéke töredéke lesz csak a tényleges költségeknek, a 
korábban jogszabályban említett tényleges nettó működési 
kiadásnak. 

A közvilágítás részének tekinthető a díszkivilágítás is, amiről 
ezen a télen természetesen lemondunk. 

Az orvosi ellátás kötelező alapfeladat. Településünkön felnőtt 
háziorvosi szolgálat, gyermekorvosi szolgálat, védőnői ellátás és 
fogászat működik. Az ellátást racionalizált nyitvatartás mellett, 
takarékosan működve, de folyamatosan fenn kell tartani. 

A polgármesteri hivatal kötelezően ellátandó feladatokat végez, 
és üzemelteti, felügyeli a település összes alegységét, intéz-
ményét. Működése folyamatosan fenntartandó, de jelentős át-
szervezés mellett. Az általános takarékosság mellett a legna-
gyobb megtakarítási eszköz a két épület ideiglenes össze-
vonása, és az egyik átmeneti zárása, a csökkentett hivatali 
óraszám, home office bevezetése. 

A sportélet egyik legfontosabb színtere a sportcsarnok. Tekintve, 
hogy ez az intézmény gazdaságilag rentábilisan üzemeltethető, 
az energiafelhasználás minimalizálható, minimumra csökkentett 
energiafelhasználás mellett mindaddig nyitva tartható, amíg a 
használók a kompromisszumos körülmények dacára használni 
szeretnék. 

A közösségi ház esetében az őszi takarékos működés után a téli 
átmeneti bezárás, csökkentett működés és a programok át-
szervezése hozza a leghatékonyabb eredményt. 

Idősellátás önkormányzati intézményi keretek között nincs. A 
szolgáltatói ellátások és az eseti szociális feladatok folya-
matosan ellátandók a polgármesteri hivatal keretei között. 

A bölcsődei ellátást az önkormányzat szerződött partnerrel látja el. 

Az energiaárak drasztikus emelkedése és a kedvezőtlen gaz-
dasági folyamatok magukkal hozták az alapvető élelmiszerek, 
nyersanyagok, szolgáltatások árainak emelkedését is, amelyek 
az önkormányzati fenntartású intézmények működését jelen-
tősen meghatározzák. 

A kötelező gyermekétkeztetési feladatokat a köznevelési 
intézményeken belül szerződött partnerekkel látjuk el. Az 
intézményi gyermekétkeztetés, valamint a térítési díj megál-
lapításának jogszabályi hátteréül a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározottak szolgálnak. Az étkezési díjak jelentős 
emelkedése már megtörtént, de további emelés várható az 

élelmiszerárak folyamatos növekedése miatt. Jogszabályból 
ered, hogy sokan veszik igénybe teljesen ingyenesen a 
közétkeztetést, ami azt jelenti, hogy e tekintetben minden teher 
az önkormányzatra hárul. 

Az általános iskola fenntartója nem az önkormányzat, hanem a 
tankerület. A szükséges takarékossági intézkedéseket a 
tankerület és az iskolavezetés határozza meg. 

 

Stratégiai cél 
 
A stratégiai cél az előttünk álló, nehéznek ígérkező télies-téli 
időszak mintegy 150 napjának átvészelése a lehető legkisebb 
veszteséggel. Célunk az összes társadalmi feladat folyamatos 
ellátása, az alegységek takarékos működtetése. Szükség esetén 
épületek összevonásával, átmeneti zárásával, lehetőleg anélkül, 
hogy az esetleges bezárás visszavonhatatlan károkat okozzon, 
és a feladat ellátása intézménybezárás vagy korlátozás esetén is 
megtörténjen. 

A prioritási sor első helyén az óvoda működtetése áll. Az orvosi 
rendelő a második legfontosabb intézmény. Az önkormányzat 
jelentős átszervezéssel, de folyamatosan működne. A sport-
csarnok korlátozásokkal működhet. A közösségi ház a legne-
hezebb időkben bezárna, programjait az iskolában, óvodában 
valósítaná meg, illetve eleve szabadba tervezett, energiafel-
használás nélküli eseményeit szintén megtartaná. A dolgozók az 
önkormányzat épületében látnák el adminisztrációs fela-
dataikat, a könyvtár csökkentett időkeretben működne. Minden 
intézménynél részletesen kidolgozott takarékossági terv lép 
életbe. A közvilágítás esetében még a legrosszabb forgatókönyv 
esetén is legalább a gyalogátkelők megvilágításáról nem mond-
hatunk le. 

A mindennapi élet rutintevékenységeinek újragondolása mel-
lett szükség van önkormányzati szinten meghozott stratégiai 
döntésekre annak érdekében, hogy az önkormányzat kötelező 
és önként vállalt feladatait a lehető legjobb színvonalon, 
ugyanakkor költséghatékonyan tudja ellátni és biztosítani a vál-
sághelyzet idején is. 

A takarékosság természetes. Mindent megteszünk azért, hogy 
jelentős mértékben visszavegyünk energiafogyasztásunkból. 
Ennek hatása azonban a díjnövekedés egészéhez viszonyítva 
elenyésző az önkormányzatok esetében. Nálunk nem lehet-
séges 18 fok-25% típusú ökölszámok alapján jelentős csök-
kenést elérni az általunk működtetett rendszerek sajátos ter-
mészete miatt. A várható megtakarítás még nagyon komoly 
áldozatok, részleges, időszakos intézménybezárások árán is csak 
csekély töredéke lesz a növekménynek, mely az önkormányzat 
számára kötelezően ellátandó feladatok során, az önkormány-
zatra nézve kötelező keretek között képződik. 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. 
Jelen helyzetben az elsődleges a kötelező feladatok ellátása, 
azon belül is prioritással. Az önkormányzat gazdálkodása kötött 
keretek között történik, önkényesen nem lehet a költségvetési 
sorok átrendezése, az egyes feladatokhoz rendelt normatív 
támogatások átcsoportosítása. Forrásaink ütemezetten érkez-
nek, ezért figyelemmel kell lenni a likviditásra is. 

Ennek megfelelően részletes, az egyes intézmények sajátos 
körülményeihez igazodó intézkedési tervet készítettünk, mely 
súlyoz és differenciál, valamint az előttünk álló nehézségek 
fokához is igazodik. 
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Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
október 17-én (hétfőn) 18 órai kezdettel közmeghallgatást 
tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja Telki lakosságát. 

A közmeghallgatás helye: Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár 

Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.28.) önkormányza-
ti rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a közmeghallgatás alkal-

mával az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek fel. 

Kérdéseiket, javaslataikat a pontos válaszadás érdekében 
előzetesen megküldhetik a Polgármesteri Hivatalba, akár írás-
ban, akár elektronikus formában a hivatal@telki.hu címre 2022. 
október 12-én 12 óráig. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Meghívó közmeghallgatásra 

Intézkedések 
 
Részletes energia-veszélyhelyzeti intézkedési tervet dolgoztunk 
ki. 

A jelenlegi válsághelyzetben feltétlenül szükséges az energiafel-
használás csökkentése. 

Minden intézménnyel részletes egyeztetés történt, és az 
intézmények vezetőinek, dolgozóinak bevonásával, az 
intézmények sajátosságaira tekintettel készült el az intézkedési 
terv. A tervtől menet közben el lehet térni, ha előre nem ter-
vezett fordulat ezt indokolja. Az elrendelt védelmi szint bár-
mikor visszavonható, ha a körülmények ezt lehetővé teszik. 

Minden intézmény esetében első lépésként olyan intézkedések 
bevezetését javasolja az önkormányzat, melyek az alapvető 
működést nem érintik, sokkal inkább a felhasználói szint tekin-
tetében tudatosabb használatot, az üzemeltetési szokások 
megváltoztatását, a meglévő berendezések energiatakarékos 
használatára való törekvést jelentik. 

Az intézkedések második szintje már radikálisabb – ezt az ener-
giaárak eddig ismertnél drasztikusabb emelkedése esetén szük-
séges bevezetni. Itt már rendszerszintű beavatkozások is történ-
nek, de az intézményi működés még folyamatos. 

A harmadik szint az energiaellátás rendszerszintű korlátozása 
vagy időszakos energiaellátás kimaradás esetén bevezetendő. 
Ezen a szinten az egyes intézmények korlátozott nyitvatartását, 
legvégső helyzetben pedig az intézmények átmeneti bezárását 
is szükségessé teheti az adott intézkedés. 

Az intézkedési terv összeállításával az önkormányzat célja az 
intézmények működőképességének fenntartása, előre 
egyeztetett forgatókönyvek készítése, általános energiameg-
takarítás elérése, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a meg-
növekedett energiadíjak mellett is a lehető legtovább tudjuk 
üzemeltetni intézményeinket. 

A takarékossági intézkedések végrehajtását folyamatosan 
ellenőrizni kell. Az ellenőrzés módját és dokumentálását a pol-
gármesteri hivatal dolgozza ki. 

A jövőben is mindent meg kell tenni azért, hogy az esetleges 
energiahatékonysági programokban részt tudjunk venni, és ha 
ismét lesz energiahatékonyságot javító pályázat, amin sajnos 
idén sem nyertünk, akkor azon el tudjunk indulni. Jelenleg azon-
ban ennek esélyei felettébb bizonytalanok. Most még a rövid 
távú megoldások körvonalai sem látszódnak. 

 

Függő helyzet 
 
Az önkormányzatok nem okozói a jelenlegi helyzetnek és függő 
viszonyrendszerben működnek, tekintve, hogy az önkor-
mányzatok működését számos jogszabály, többek között 
sarkalatos törvények határozzák meg, melyektől eltérni nem 
lehet. A kialakult helyzet kezelése elképzelhetetlen jelentős kor-
mányzati beavatkozás, kompenzáció, törvénymódosítás nélkül. 

Ezért több úton is, országgyűlési képviselőnk, a belügyminiszter 
megkeresésével, a Budakörnyéki Önkormányzati Társaság 
keretein belül kezdeményeztük a köznevelési intézmények 
fűtésköltségeinek központi támogatását törvénymódosítás 
és/vagy közvetlen támogatás útján úgy, hogy az önkormányza-
tokat terhelő növekmény ezen intézményeknél ne haladja meg 
az előző évi díj összegét, és javasoltuk a közvilágításhoz rendelt 
normatív támogatás a hatályos jogszabály szelleméhez, és a 
jelenlegi helyzethez illeszkedő normatív megemelését és/vagy 
a díjemelési moratórium meghosszabbítását. 

A legnagyobb önkormányzati szervezetek, a TÖOSZ, a MÖSZ 
egyetértenek abban, hogy országos, minden önkormányzatra 
vonatkozó válsághelyzetet eredményezett az egymásra épülő 
külső hatások sokasága. A TÖOSZ elnöke szerint a pol-
gármesterek hosszú ideje válságmenedzserek, de a mostani 
helyzet minden korábbinál szélsőségesebb, ez az önkormányza-
tok rendszerváltás utáni történetének legnehezebb időszaka. 
Ezt az országos szervezetek szerint csak mielőbbi kormányzati 
kompenzációval lehet megoldani. A nehéz helyzet, ami előtt az 
ország áll, minden önkormányzatot érint. Az önkormányzatok 
ezt a helyzetet nem okozták, csak elszenvedik. Saját erőből már 
nem képesek egy ilyen válságot menedzselni, ehhez nincsenek 
meg a szükséges erőforrásaik és lehetőségeik. 

A kormány bejelentette, hogy egyedi tárgyalások útján fogja 
felmérni az egyes önkormányzatok helyzetét. Várjuk a vizsgála-
tot és a megoldási javaslatokat. Annyi bizonyos, hogy az 
esetleges egyedi, rövid távú támogatáson kívül – jelenleg még 
ennek körvonalai sem látszanak – feltétlenül szükséges a rend-
szerszintű megközelítés, és a központi költségvetési források 
jelentős emelése pénzügyi vagy jogi technikákkal ahhoz, hogy 
az önkormányzatok, így Telki önkormányzata is el tudja látni 
kötelező feladatait. 

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 29.  

 Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
 
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadta Hoffmann Kornél rendőralezredesnek, a Budakeszi 
Rendőrőrs őrsparancsnokának a település közbiztonsági 
helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, és az ezekkel kapcsolatos feladatokról készített 
beszámolóját. 
 

Helyiségbérleti díjak 
 
A testület meghatározta a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár, valamint az önkormányzati tulajdonú sportlétesít-
mények helyiségeinek 2022. szeptember 1-jétől érvényes bérleti 
díjait. 

 Közterületi rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati ren-
deletével módosította a közterületek használatáról, rendjéről 
szóló 3/2014. (I.24.) számú Ö. rendeletet. 
 
Gyermekétkeztetési díjrendelet 
módosítása 
 
A testület 13/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletével 

módosította az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjakról 
szóló helyi rendeletét. 

A 2022. szeptember 1-jétől hatályos intézményi étkeztetési 
díjakról bővebben itt lehet tájékozódni: https://telki.hu/in-
dex.php/hircikk/2859-tajekoztato-megvaltozott-etkezesi-terite-
si-dijakrol 
 
Szociális rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és 
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
17/2017. (X.31.) számú Ö. rendeletet. 
 
Beszámoló az alapítvány működéséről 
 
A testület elfogadta az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 2021. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Kuratóriumi változások 
 
A képviselő-testület döntött az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány kuratóriumának módosításáról. A tisztségről 
lemondó Szász-Szalai Henrietta és Oprics Judit kuratóriumi 
tagok helyett Frész-Tóthné Egri Esztert és Pálfy Évát az 
Alapítvány kuratóriumi tagjává választották. 

szb 
 

Elkezdődtek a nagyfelületű útkarbantartások Telkiben, amelyek 
során a pormentesítés mellett a kátyúkat is megszüntetik. 
Ebben az évben 11 utca kerül javításra. 

Lapzártánkig a Hóvirág utca, Nárcisz utca, Nárcisz köz, Nyírfa 
utca és Szarvas utca már elkészült, míg a Nefelejcs utca (Hóvirág 
utca – Szegfű utca közötti szakasz), Szegfű utca, Dombhát utca, 
Nyúl utca, Őzike utca, Szellő utca (Lejtő utca – Napsugár út 
közötti szakasz) kivitelezése ezután következik. 

Az útfelújítási munkálatok megkezdése előtt a kivitelező 
postaláda útján értesíti, illetve értesítette az érintett lakosságot. 

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket a kivitelezések befe-
jezéséig! 

Javában zajlanak az útfelújítások 
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A Telki közigazgatási területén belül található önkormányzati 
tulajdonú extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki 
Zöldmanó Óvoda (Harangvirág u. 3. és Tengelice u. 3.) zöld-
területeinek gondozását és téli síkosság-mentesítési fela-
datainak ellátását az erre vonatkozó keretmegállapodás alapján 
– amely nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen született 
– a Hambuch Kert- és Parképítő Szolgáltató Bt. végzi. 
 

Extenzív területek 
 
Az extenzív területek kaszálása traktorral, kisfűnyíróval vagy 
damilos kaszával történik, meghatározott rendszerességgel. A 
gondozási munkálatok közé tartozik például a cserjék metszése, 
a cserjefoltok rendszeres gyomtalanítása, és a kézi, illetve gépi 
hóeltakarítás. Ezeken kívül több száz, az elmúlt években ültetett 
utcafa rendszeres öntözését, szükség szerinti permetezését és a 
fatányérok rendszeres gyomtalanítását is elvégzik. A konkrét 
helyszíneket, a kaszálások módját és számát a keretszerződés 
részletesen tartalmazza, azonban az alkalmak számát 
takarékossági okokból idén csökkenteni kellett. 
 

Intenzív területek és óvodák 
 
Az intenzív területeket jelentő ingatlanok esetében 36.200 m2-
en zajlik a gyepfelületek, cserjefoltok és fák ápolása. Ezeken a 
kiemelt zöldterületeken a kaszálásokra – a közintézmények 
működését a lehető legkevésbé zavarva – hetente kerül sor. A 
szolgáltató feladatai közé tartozik az útfelületek karbantartása, a 
seprés a nyírások alkalmával, szükség esetén a vegyszeres 
gyomirtás, a szegélyvágás az utak mentén, a szemetesek ürítése 
és a hulladék elszállítása, a kertberendezések karbantartása, az 
öntözőrendszer komplett üzemeltetése, karbantartása, a 
futópálya karbantartása; a műfüves labdarúgópálya tisztítása, 
gépi seprűzése és őszi lombeltakarítása. A készenléti időszakban 
(december 1. – március 15.) a hóeltakarítást is elvégzik. 

A keretszerződés további részletekkel itt érhető el: 
https://tinyurl.hu/ozNt 

 

Az ingatlantulajdonosok feladatai 
 
A Telki község környezetének védelméről szóló 15/2011. (06.29.) 
számú önkormányzati rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa, 
birtokosa vagy használója köteles gondoskodni az ingatlana 
előtti, illetve minden, az ingatlanával közvetlenül határos részen 
– egyes közhasznú területeket, pl. parkokat, játszótereket kivéve 
–, az ingatlan határától az úttestig terjedő közterület tisztán-
tartásáról, télen pedig az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-
mentesítéséről. Emellett az ingatlannal határos közterületen 
feladatai közé tartozik a zöldterület gondozása, valamint a 
vízelvezető árkok, csatornák tisztítása, gyommentesítése is. A 
fűnyírást a vegetációs időszakban havonta, illetve olyan rend-
szerességgel kell elvégeznie, hogy a fű magassága ne haladja 
meg a 30 cm-t. 

A rendelet a további részletekkel itt olvasható: 
https://tinyurl.hu/11pk 

Szilágyi Balázs 

Zöldterületek fenntartása, gondozása 

Megkezdte működését a zsámbéki 
szennyvíztisztító 

2022. szeptember 1-jén megkezdődött a zsámbéki szenny-
víztisztító próbaüzeme. Kezdetben a zsámbéki és a töki szenny-
víz kerül a telepre, majd folyamatosan kapcsolódik be a többi 
(Telki, Budajenő, Perbál) település szennyvíztisztítása is. 

A próbaüzem során az előírt határértékek elérése a cél. 
Folyamatosan figyelik és mérik a különböző határértékeket, és a 
mérések eredményeinek megfelelően történik a finomhan-
golás. A tesztidőszakban olyan szakemberek figyelik és 
koordinálják a technológiai folyamatot, akik már működő 
telepek irányításában szereztek tapasztalatot, és tudják, milyen 
beavatkozások lehetnek szükségesek. 

A próbaüzem várhatóan 4-6 hónapig fog tartani. A végleges 
üzemeltetési engedélyt a vízügyi hatóság fogja kiadni, amennyi-
ben mindent rendben talál. 
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- a lakás rendeltetési egységek számáról 
 
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 
szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. 
napjától hatályos módosítása bevezette a családi fogyasztói 
közösségekre vonatkozó kedvezmények intézményét. 

A Korm. rendelet 7/A § (1) bekezdése értelmében, ha a tár-
sasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül 
több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-
delet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési 
egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a 
települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró 
hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki 
a lakás rendeltetési egységek számáról. 

 

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás rendel-
tetési egység kritériumai az alábbiak: 
 
A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendel-
tetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező, stb.), 
főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit 
(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (elő-
szoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyi-
ségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség, stb.) úgy kell 
kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé 

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 

b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési 
program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési 
lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 
lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és 
sporteszközöknek az elhelyezése). 

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes 
megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára 
szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely 
lehetővé teszi az első bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek 
folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - 
és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy 
lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell 
lennie. Ebbe és a lakószoba második bekezdés szerinti 
alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció 
céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, 
amennyiben az a lakószoba légterével közös. 

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a 
rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást 
biztosítani kell. 

A hatóság a helyszíni szemlén meggyőződik arról, hogy az önál-
ló lakás rendeltetési egység száma megfelel-e a kérelemben 
foglaltaknak. 

A jegyző a hatósági bizonyítvány kiállítása során a ténylegesen 
kialakult állapotot igazolja és a jogszerű használatot vélelmezi.  

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány kizárólag családi 
fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igény-
bevétele céljából használható fel. 

A lakossági fogyasztó nyújtja be a kedvezményes többlet- 
mennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési 
felelőssége vállalásával – a hatósági bizonyítványt az egyetemes 
szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes 
mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől 
alkalmazza. 

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás 
rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági 
bizonyítványban foglaltakkal, a jegyzőnél hatósági ellenőrzés 
lefolytatását kezdeményezi. Amennyiben a hatósági ellenőrzés 
eredményeként a hatósági bizonyítványban foglaltaknál kisebb 
számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található 
az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató a jogosulatlanul 
igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a 
versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfe-
lelő egységáron számolja el a felhasználóval. 

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem a Telki Portálról 
letölthető (https://telki.hu/index.php/hircikk/2877-hatosagi-
bizonyitvany-igenylese-a-csaladi-fogyasztoi-kozossegek-igazo-
lasara), illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán elérhető. 

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz postai úton vagy 
személyesen lehet benyújtani, illetve ügyfélkapu-hozzáféréssel 
az e-Papír (epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül is be-
nyújtható. 

dr. Lack Mónika 
jegyző 

Hatósági bizonyítvány igénylése a családi 
fogyasztói közösségek igazolására
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Telki Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által 
meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton az idei évben is 
támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz. A támogatás 
a településen élő, szociálisan rászorulók részére biztosítandó, téli 
fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható. 

A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyer-
mekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) számú önkor-
mányzati rendelet 15.§-a értelmében évente egyszeri, ter-
mészetbeni szociális célú tűzifa-támogatás adható azon szo-
ciálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel ren-
delkező, és életvitelszerűen is a településen élő személy részére, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 125.400 Ft-ot, egyedülálló esetén 149.625 Ft-ot. 

A szociális tűzifa-támogatásra vonatkozó kérelmet írásban 
kell benyújtani a Telki Polgármesteri Hivatalhoz 2022. 
október 10-ig. 

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők 
jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb 
jövedelmekről. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri 
Hivatalban átvehető vagy a Telki Portálról letölthető 
(https://telki.hu/index.php/nyomtatvanyok, az „Igazgatás” fül 
alatti „SZOCIÁLIS_03. Kérelem Rendkívüli települési támogatás 
tűzifa” elnevezésű nyomtatványt kell kiválasztani.) 

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással 
történik. 

Telki Község Önkormányzata 

Szociális tűzifa igénylése 

Elindult a  
tűzifaprogram 
 
Elindult a kormány által meghirdetett tűzifaprogram, amelynek 
keretében az állami erdőgazdaságoknál háztartásonként 10 
köbméter tűzifát lehet egységes, maximált áron vásárolni. 

A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa 
alapanyag vásárolható az egyes állami erdőgazdaságoknál az 
adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A program 
keretében a hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót 
is tartalmazó ára erdei köbméterenként: 

Keménylombos: 30.000 Ft 
Lágylombos: 19.000 Ft 

Fenyő: 19.000 Ft 
 
A program a kijelölt értékesítési helyeken az igény bejelentésé-
vel és a megrendelt tűzifa árának befizetésével veszi kezdetét. A 
termelések megkezdődtek, a megrendelt tűzifa folyamatosan, 
az adott erdőgazdaság által a vásárláskor jelzett ütemezésben 
vehető át. Az időjárásbiztos utakon megközelíthető átvételi 
pontokról a felhasználási helyre történő szállításról a vásárlónak 
kell gondoskodnia. 

További részletek itt olvashatók: https://telki.hu/index.php/hir-
cikk/2885-elindult-a-tuzifaprogram 

Forrás: Pilisi Parkerdő 
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2022. október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes 
népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az 
adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolá-
zottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási 
összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson 
való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mind-
annyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gaz-
dasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések 
alapjául szolgálnak. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi 
lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet 
küld, amit mindenki őrizzen meg! A levélben a népszámlálásról 
szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 
található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, inter-
neten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a 
népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu). 

Kérdőívet kell kitölteni 

•      mindenkiről, aki Magyarországon él, 
•      azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig 

külföldön tartózkodnak, 
•      a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 

Magyarországon tartózkodnak. 
 
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az 
ország területén minden 

•      lakás, 
•      lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 
•      közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása 

megtörténik. 

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, 
de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, 
az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.) 

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet, és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni. 

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 
16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rend-
szerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben 
szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik 
október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, 
nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az 
online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 
forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. 
Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló 
kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban 
megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. 
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az 
online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. 
között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a 
válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem 
teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve 
tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért! 

Hogyan zajlik a népszámlálás?

Emlékezzünk együtt 
56-ra! 
 
Telki Község Önkormányzata, valamint a Telki Polgári Egylet 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának 
helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2022. 
október 21-én, pénteken 18 órakor az ófalui 56-os emlék-
műhöz, majd a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
nagytermébe. 

Program: Ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás, Deltai 
Károly ünnepi beszéde, ünnepi műsor (további részletekért 
kérjük, figyelje a Telki Portált!) 

Fáklyákat a helyszínen biztosítunk! 

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére! 
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Szeptember 2-án és 3-án, péntek estétől szombat éjjelig 
(nagy)színpadra lépett a Konyha, a Fish, a Blues Dosers, a Vakfolt, 
a Pedrofon, a Juice és a Dirty Slippers, fergeteges hangulatot 
teremtve, fantasztikus élményeket szerezve. Az esti zenei kínálat 
mellett szombaton napközben családi programok sokasága várt 
minden korosztályt, volt vásári kavalkád és persze a kisebbek 
számára gyermekkoncert, valamint játékudvar. Kora délután 
megcsodálhattuk a mindig fitt telki szépkorúak Szenior 
Örömtáncát, este pedig átadták az idei telki elismeréseket. Sőt, 
aki elég bátor volt, ezen a napon tesztelhette sakktudását egy 
valódi FIDE-nagymesterrel, a Telki Ifjúsági Díjazott Persányi 
Barnabással szemben. A Telki Fesztivál második napján az 
egészségmegőrzés is fontos szerephez jutott, ugyanis az 
Egészségnap keretében szűrővizsgálatok, edukációs programok 
és tanácsadások várták az érdeklődőket. 

Az őszt tehát hangulatos és színes fesztivállal indította a  
Kodolányi János Közösségi Ház! Köszönet illeti a szervezőket, a 
fellépőket, és persze mindenkit, aki részvételével, munkájával 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez! 

szb 
Fotók: Jakab Mária Ilona, szb 

Fesztivállal indult az ősz 



12 Közösség

2022 szeptember



Kultúra 13

www.telki.hu

Augusztusban kilencedik alkalommal rendezték meg az 
Altalena Zenei Fesztivált, amelynek harmadik alkalommal adott 
otthont Telki, a Budapest vonzáskörzetébe tartozó, festői szép-
ségű település. 

A fesztivál a Zsámbéki-medence településeinek lakosai mellett a 
fővárosiakat is egyaránt vonzotta. A szervezők kiemelték, Telki 
ideális egy ilyen típusú fesztivál számára, hiszen a csendes, vidé-
ki környezet alkalmas helyszínt teremt egy békés, családias 
eseményhez, ahol mindenki megtalálhatja számára a kellemes, 
nyár esti kikapcsolódást, Budapesthez való közelsége pedig 
lehetővé teszi, hogy a fővárosiak is kiszakadjanak a pörgős min-
dennapokból. 

Az Altalena zenei közösség (korábban International Young 
Soloists) 2015 óta teremt lehetőséget, hogy Európa ifjú tehet-
ségei egymásra találhassanak, külön figyelmet fordítva arra, 
hogy szóló, kamarazenei és zenekari területen is lehetőséget 
kínáljon a közösség fiatal zenészei számára. Az Altalena olaszul 
mérleghintát jelent, és szimbólumként utal mindarra, amit a 
közösség tagjai képviselnek, és a közönségükkel is szeretnének 
megismertetni: az előadók és a közönség, a művésztanárok és a 
diákok, a hagyománytisztelet és az újítás vágya közötti 
összhangot. Az Altalena közösség egyszerre nyújt egy hálót a 
hazai és nemzetközi fiatal zenészek számára, akik a zenei élet 
legkiemelkedőbb művészeivel egy közösséget alkotva fejlesztik 
évről évre tudásukat, valamint magas minőségű kulturális szol-
gáltatást a közönség számára. 

Az augusztus 10-e és 13-a között zajló fesztivál középpontjában 
a klasszikus zene, színház és népi előadások álltak. A négynapos 
fesztiválon naponta két programon vehetett részt a közönség, 
az első esemény délután 17 órakor kezdődött, majd ezt követték 
az esti előadások, ahova szeretettel várták a szervezők a 
nagyérdeműt. A fesztivál során a Borháló jóvoltából a legfi-
nomabb magyar borokat kóstolhatta meg, aki kilátogatott a ren-
dezvénysorozatra, a Telki Kovászda pedig ínycsiklandó 
süteményekkel várta a koncertekre érkezőket. 

A szervezők különböző jegytípusokat alakítottak ki a közönség 
számára, kedvezményt kaptak a Zsámbéki-medence települé-
seinek lakosai, a népzenészek és néptáncosok, de napijegyet és 
fesztiválbérletet is lehetett vásárolni kedvezményes áron. A fesz-
tivál támogatására a támogatói jegy megvásárlásával nyílt 
lehetőség. 

A fesztivál művészeti vezetői Balog Alexandra és Berecz Mihály 
zongoraművészek. A fesztivál augusztus 10-én Berecz Mihály 

szólóhangversenyével nyílt meg, a Kodolányi János Közösségi 
Ház Pajtájában. Ezt követte Berecz András „A nagy verekedés” 
című mesemondó estje, amelyben „az elsőkaszás Zetelaki létre 
jő a magos levegőégben, azon alul tengernek árkában az ő 
igazemberségét ruhátlan csillogtatja, azon felül egy rúgással 
pontra tevődik a hangyászmedve, okos beszéddel a pokolbeli 
kígyó, valamint megcsinálódik a helikopter, minden esetre. 
Mesék, háryádák az I. világháborúból, orosz hadifogságból, és a 
kollektivizálási megbojdulás idejéből, mikor minden fűszálon a 
tolvajok hármasával csengtek-lengtek, de úgy, hogy az Úristen 
se látta tőlük a világot, miközben egy csomafalvi csendesen a 
kapusast úgy béoltotta, hogy az aranyló nyakas körtét termett.” 
A mesemondóesten, a közösségi ház udvarán a közönség egy 
estére elfeledhette minden hétköznapi teendőjét, és egy-két 
órán át csak a mesék világában élhetett. Berecz András a fesz-
tivál rendszeres, visszatérő fellépőművésze. 

A fesztivál második napján 19 órától jazz felvezetés előzte meg 
az esti 20 órás előadást, a közösségi ház szabadtéri színpadán 
jazz trombita és zongora dallamok csalogatták a közönséget. Az 
esti koncerten az Altalena közösség és barátaik mutatkoztak be, 
egy kis bepillantást nyújtva a közösség szakmai munkájába. 
Hallható volt Szutrély Katalin, Adolfo Aljelo, Tanaka Kendzsi és 
Berecz Mihály. 

Augusztus 12-én, pénteken a programsor Dr. Agócs Gergely 
előadásával kezdődött, aki a magyar zene eredetének kutatá-
sairól mesélt az egybegyűltek számára, zenei illusztrációkkal és 
megdöbbentő felvételekkel. A fesztivál meglepetésvendége a 
világhírű Arslanbek Sultanbekov, nogai népzenész és költő, a 

Ilyen volt az Altalena Zenei Fesztivál 
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A februári Telki Naplóban megjelent cikkünket így fejeztük be: 
„Idén is sok szeretettel várjuk Önöket programjainkra. Érjük el a 
tízezres látogatói létszámhatárt!” Örömmel tesszük közhírré, 
hogy kívánságunk már majdnem teljesült, hiszen csak nagyjából 
ezer látogató hiányzik az áhított határ eléréséhez. 

Az év második harmadának eltelte után, szeptember közepén 
összesítettük a közösségi ház rendezvényein, saját, illetve bérlők 
programjain megjelent látogatók létszámát, és úgy értük el a 
8940 (5749 a saját, míg 3191 a bérlői program) főt, hogy ebbe a 
könyvtárban és a sportcsarnokban megforduló embereket még 
nem is számoltuk bele. 

Az eltelt időszakban – a teljesség igénye nélkül – könyvbemu-
tatót, gyerek és felnőtt koncerteket, kézműves foglalkozásokat, 
különböző kiállításokat és workshopokat, filmklubot, fiataloknak 
discot, stb. kínáltunk az érdeklődőknek. Helyet biztosítottunk 

különböző családi rendezvényeknek is. Szeptember első 
hétvégéjén pedig lezajlott településünk legjelentősebb ren-
dezvénye, a Telki Fesztivál, amelyen minden korosztály szép 
számmal képviseltette magát. Igyekeztünk mindenkinek szín-
vonalas programokat biztosítani. 

Nagy öröm, hogy a könyvtár látogatottsága igen jelentős. A 
könyvállomány az utóbbi 3 hónapban 400 könyvvel bővült, és 
idén még további csomagokat várunk az ellátó Pest Megyei 
Könyvtártól (nagyjából 100 db, illetve kb. 130 könyv rendelésére 
van még egyéb forrásból lehetőségünk). Átlagban napi 15-20 
ember fordul meg itt, hogy új olvasnivalót keresgéljen. Június 
vége óta újabb 45 beiratkozóval bővült a taglétszám, eddig 412 
olvasónk van. Míg szüleik válogatnak, a kicsik színeznek, ját-
szanak és beszélgetnek. Az a tény pedig, hogy nagyon sok 
gyerek (köztük jó pár kiskamasz) élvezi a szebbnél szebb és 

izgalmas, tartalmas 
könyveket, bizalomra 
ad okot a jövőre nézve. 

Elindult a közösségi ház 
hírlevél szolgáltatása, 
amelyre a kodolanyiko-
zo s s e g i @ g m a i l . co m 
címre küldött emailben, 
vagy személyesen, a 
közösségi házban lehet 
feliratkozni. Szintén a 
házban (a folyosón 
kihelyezett könyvben) 
várjuk az ötleteket, 
hogy milyen új 
könyveket rendeljünk. 

Szeretettel várunk 
továbbra is minden 
érdeklődőt program-
jainkra! 

Kodolányi János 
Közösségi Ház és 

Könyvtár 

török világ sztár-dombrazenésze volt – az előadást közös 
zenéléssel zárták. Este egy különleges előadást hallhatott a 
közönség. A fesztivál visszatérő és kiemelt vendégei, Ránki 
Dezső és Klukon Edit zongoraművész-házaspár nyújtott párat-
lan zenei élményt a Pajtában, ahol Liszt Ferenc szimfonikus köl-
teményeiből a szerző által készített négykezes változatban 
adták elő az alábbi műveket: Les Préludes - 3. szimfonikus köl-
temény - Lamartine nyomán, Mazeppa - 6. szimfonikus köl-
temény - Victor Hugo költeménye nyomán, Hungaria - 9. szim-
fonikus költemény, Hunok csatája - 11. szimfonikus költemény - 
Wilhelm von Kaulbach festményének ihletésére. 

A záró nap, augusztus 13-a két kiemelkedő előadást tartogatott. 
17 órakor Érdi Tamás zongorakoncertjét hallhatta a közönség, 
Liszt, Debussy és Kodály műveivel a Pajtában. Az est – és a fesz-
tivál – záró eseménye Mácsai Pál „Azt meséld el, Pista” teltházas 

előadása volt, amelyet az író szavaiból Bereményi Géza és 
Mácsai Pál állított össze. „Mi lenne, ha Örkény István egy nap újra 
megjelenne, egy színházban, egy színészben, egy este, leülne, 
venne egy lélegzetet, mesélni kezdené – néha felállna – az 
életét, azután megint eltűnne? Ezen az estén az író a színész 
testét ölti magára.” Az előadás szombat este, szintén a Pajtában 
– Örkény István születésének 110. évfordulóján – a IX. fesztivál 
méltó lezárásának, és a X., jubileumi fesztivál lázas előkészületei 
méltó nyitányának bizonyult. 

A fesztivál támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Telki 
Önkormányzat, Kodolányi János Közösségi Ház – Telki, Magyar 
Waldorf Szövetség, Bartók Rádió, Papageno, Borháló. 

Kelemen Éva 
Fotók: Sepsi Botond 

Pezseg az élet a közösségi házban 
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2022. október 15-én 16 órától szeretettel várunk ismét min-
denkit hagyományos Falukáposztája rendezvényünkre, 
csömöszöléssel, székelykáposztával, káposztás slambuccal, 
gyerekprogramokkal és táncházzal. Természetesen a szokásos-
nak megfelelően forralt bor és tea is várja a szomjazókat, a Telki 
Karitász jóvoltából. 

Gyalult káposztára (8 kg/zsák) rendelést a kodolanyikozossegi 
@gmail.com emailcímen, vagy telefonon, Ruják Györgyinél lehet 
leadni a 06-70-621-5308-as telefonszámon, október 12-én este 6 
óráig. A rendelés az összeg befizetésével válik véglegessé. Utalni 
október 13-án 8 óráig a Kodolányi Közösségi Ház – OTP 
11742348-15840974 – számlájára lehet, név, lakcím megadásá-
val. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: káposzta! Készpénzes 
fizetés október 12-én 16 óráig a közösségi házban lehetséges, a 
fenti számon egyeztetett időpontban. 

A káposztát idén is térítés ellenében tudjuk biztosítani, 8 kg ára: 
3.500 Ft. 

A székelykáposzta és a káposztás slambuc egységesen 1.000 
Ft/adag áron kapható. Ételjegyek a helyszínen kaphatók. 

 

Program: 
 
16:00 Káposztaosztás, savanyítás – Pajta 

16:00 Ládafia Bábszínház: „Együgyű Mihók, avagy a balgaság 
szerentséjének egészen igaz történetje” – közösségi ház 
nagyterem 

17:00-19:00 Helytörténeti ismertető Szigeti Antal 
helytörténeti referens jóvoltából – közösségi ház, a helytörténeti 
gyűjtemény különterme 

17:00-19:00 Kézműves foglalkozás Vida Helénával – közösségi 
ház kisterem 

18:00-20:00 Délszláv táncház a Kolo Zenekarral – közösségi 
ház nagyterem 

 

Idén ősszel is lesz Falukáposztája 

EGYÜGYŰ MIHÓK AVAGY, 
A BALGASÁG  

SZERENTSÉJÉNEK 
EGÉSZEN IGAZ TÖRTÉNETJE 

 
Együgyű Mihók, Isten bárgyú 

balgája,kivel a dolgok 
megtörténnek. 

Lehet az bárki, feleség vagy 
ördög, ha ezen változtatni 

szeretne, mindhiába. 
Mihók kitartó jellemű férfiú, 

kiben a buzgalom gazdájával 
együtt szunnyad. 

S hogyan lehet alvás közben 
sikert kovácsolni? 

Erről szól ez a história. 

Délszláv táncház 
A Falukáposztáját követően, 18 órai kezdettel délszláv táncházat 
tartanak a közösségi házban, a nagyteremben. A talpalávalót a 
Kolo Zenekar szolgáltatja. A táncházi élmény és tanítás horvát, 
szerb, valamint macedón táncokkal válik teljessé, Rodekné Blahó 
Márta vezetésével. 

A zenekarról 
 
A KOLO együttes 1976-ban alakult. Létének célja elsősorban a 
magyarországi délszláv népek, a szerbek, a horvátok és a 
szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és 
színpadra állítása. A zenekar emellett természetesen foglalkozik 
az anyaország, a volt Jugoszlávia népeinek zenéivel is. 

Az együttes a kezdettől aktív és állandó résztvevője a hazai 
táncház-mozgalomnak. Külföldi útjai során a volt Jugoszlá-
viában, Ausztriában, Franciaországban, Spanyolországban, 
Portugáliában, Szlovákiában, Törökországban és Szicíliában 
öregbítette a délszláv népzene jóhírét. 

Mindenkit szeretettel várnak egy kis kolo-körtáncra! 
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Tanévnyitó a Pipacsvirágban 

 

Ismét gyerekzsivajjal, sok mosollyal és nevetéssel telt meg az 
iskolaépület. Az első tanítási napon reggel nyolc órakor tartot-
tuk vidám tanévnyitó ünnepélyünket. Az ünnepi műsorban a 
legkisebbek közreműködtek. 

Az elsősök – hagyományainknak megfelelően – a tudás almáját 
is megkapták. Köszönjük a kedves Szülőknek, hogy ilyen sokan 
megtisztelték jelenlétükkel az eseményt!

Idén ősztől öt új pedagógussal bővült a Telki Pipacsvirág 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanári kara. 
Fogadják szeretettel bemutatkozásukat! 
 

Új földrajz-rajz szakos tanárunk:  
Bajnokné Balogh Edina 
 
Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen szereztem diplomát. 1998 óta dol-
gozom a tanári pályán. A tanításban több területen 
tevékenykedtem, tanítottam etikát és hon- és népismeretet, de 

földrajzot és rajzot 
középiskolás és általános 
iskolás korosztálynak is. 

A tanításban fontosnak 
tartom a jó tanár-diák 
kapcsolatot, az inspiráló, 
nyugodt légkört, a pár-
beszédet, a kölcsönös 
tiszteletet. Osztályfő-
nökként arra törekszem, 
hogy a gyerekek élmé-
nyekkel telve, egy elfo-
gadó közösség tag-
jaiként lépjenek majd ki 
az iskolából. 

Új magyartanárunk: Molnár Krisztina Rita 
 
Magyar nyelv és irodalom, könyvtár, múzeumpedagógia szakos 
általános iskolai és középiskolai tanár vagyok. Huszonegy éve 
élek Telkin, ahová a fővárosból, szülővárosomból költöztem. 
Ebben a faluban nevelkedett fel három gyerekem is. 

Az évek során tanítottam mindenféle iskolatípusban, az 
általános iskolától a gimnáziumon át a főiskoláig, falusi 

iskolában, fővárosi kö-
zépiskolában, az Európai 
Parlament luxemburgi 
gimnáziumában. Évek 
óta tartok kreatív írás 
kurzusokat is. 

Íróként és tanárként 
ugyanazt tartom a leg-
fontosabbnak: az értő, 
részleteket és árnyala-
tokat érzékelő olvasás, a 
gondolkodás fejlesz-
tését, a gördülékeny, 
pontos íráskészség 
kialakítását. 

 

 

Bemutatkoznak új tanáraink 
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Farkas Judit intézményvezető 2022. augusztus 26-án ünnepé-
lyes keretek között átvette Maruzsa Zoltán államtitkártól az 
újabb öt évre szóló vezetői kinevezését. 

Új magyartanárunk: Szabó Tibor 
 
Nem hiszek a véletlenekben. Előbb-utóbb kiderül, hogy valami 
miért történt, történik. Nyilván az sem lehet véletlen, hogy a sors 
pont az Önök csodás településére, a Pipacsvirág iskolába 
vezényelt. 

Nyíregyházán végeztem, 1977-ben a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán, ahol kiemelkedő oktatásban, képzésben 
részesülhettem. 

A nyugdíjig 41 évet tanítottam, Budakeszin 20 évet, Pátyon 
pedig 21 évet. Négy éve vagyok nyugdíjban, azóta másfél évet 

tanítottam a Biai Refiben, 
két teljes tanévet pedig a 
Budaörsi 1. sz. Általános 
Iskolában. 

43 éve vagyok házas, két 
gyermekünk nívós 
egyetemeken szerzett 
diplomát. Budakeszin 
lakunk immár 40 éve. 

Úgy érzem, még van 
annyi erőm, energiám, 
hogy átadjam azt az élet-
felfogást, tudást és 
tapasztalatot, ami az 
elmúlt időkben felhal-
mozódott bennem. 

 

Új testnevelőnk: Matesz Marianna 
 
Testnevelő–gyógy-testnevelő szakos tanár vagyok, így nem csak 
testnevelőként, de gyógy-testnevelőként is jelen vagyok a 
tanórákon. 

Az egyik legfontosabb célom, hogy a 3 év alatt, amíg a gyerekek 
a kezeim között vannak (6. 7. és 8. évfolyamon tanítok) minden 
tartáshibát megelőzzek és eltüntessek, illetve ha vannak egyéni 
sérülések, betegségek, támogassam a rehabilitációt, és a teljes 
gyógyulást. A másik legfontosabb célom, hogy a testnevelés 

eszköztárát használva fejlesszem a gyerekek képességeit, és 
hogy olyan játékosokat, vagy épp tornászokat neveljek, akik te-
kintettel vannak társaikra, tudnak csapatban dolgozni, képesek 
felelősséget vállalni, küzdeni, ha kell kitartóan dolgozni, segít-
séget nyújtani. Azon területek fejlesztésére fektetem a hang-
súlyt, amiket később az élet minden területén hasznosítani 

tudnak. 

Eddig levegő sportok 
oktatásával foglalkoz-
tam, rengeteg verseny-
zőm volt, így az edzői 
múltam miatt rálátok az 
élsportoló gyerekek 
problémáira is, és biz-
tosítok minden spor-
toló tanulót, hogy meg-
felelő támogatást fog-
nak kapni tőlem, hogy 
céljaikat elérhessék. 

 

Új napközisünk: Máté Lívia 
 
Máté Lívia vagyok, születésem óta Telkin élek. 

Az Eötvös Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m 
Tanító- és Óvóképző 
Karán végeztem 2010-
ben. 

Két gyermek édesany-
jaként és pedagógus-
ként is láttam és átéltem, 
milyen hatalmas mér-
földkő a családok éle-
tében az iskolakezdés. A 
célom az, hogy minden 
gyermek derűs, nyu-
godt, szeretetteljes lég-
körben tanuljon és 
fejlődjön. 

Újabb öt évig marad az igazgatónő 
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Tibi 
 
Azután. Utánad. Minden nehezebb és üresebb lesz. Ha van vala-
ki, aki tökéletesen testesíti meg az örökmozgó szó jelentését, 
akkor az Te vagy. Te voltál. Gyerek, apa, testvér, pár, férj, barát. 

Telkibe 1996-ban költöztél családoddal. 30 évesen házat építet-
tél az Anna-laki utcában, ahova akkor még csak egy földút 
vezetett, esténként pedig vaddisznókat hajkurásztál. A ház 
sokáig készült, sokat dolgoztál rajta. A kerítést egyik éjszaka húz-
tad fel, amikor az addig házban tartott két kiskutya és a három 
kisgyerek sok lett egy helyen. BL meccs nézése helyett így egy 
talpba álló százasszög lett a jutalmad. Neked volt a legszebb 
autód a faluban, egy sárga Lada, aminek az egyik ajtaja barna 
volt. Mintha valamelyik ajtaja nem is működött volna. Jól érezted 
magad, szeretted a környéket, a kertet, a természetet, sokat ját-
szottál és fociztál a gyerekeiddel. Mindemellett Budapesten dol-
goztál. Mindennapos teendőid mellett aktívan részt vettél a 
helyi közösség formálásában: előbb mint önkormányzati 
képviselő, később mint alpolgármester járultál hozzá a közü-
gyekhez. Ezt is jól csináltad, mint mindent, amihez hozzáfogtál. 

De nem csak a munka volt az életed, a helyi focista közösségből 
összetartó baráti kör alakult, akikkel sok helyen megfordultál. 
Főként cseh városokban, leginkább az ottani sörkultúra miatt. 
Ezek a szigorúan kulturális kirándulások megmozgatták a fan-
táziádat, ennek eredményeképpen 2017-ben barátoddal meg-
valósítottad régi álmod, és kinyitott a Csehülünk. A helyet nyil-
vánosan gyakorta közösségi térként jellemezted, de otthon 
vagy szűkebb baráti körben csak Csehóként emlegetted. A 
Csehó létrehozásának oka nem csak az író, Hrabal vagy a jó cseh 
sörök iránt érzett szenvedélyed (,,Lökd ide a sört!”), hanem a 
közösség ápolása, összehozása is, mint fontos célkitűzés szere-
pelt terveid között. Úgy látjuk, ez nagyon is jól sikerült. 

Egy éve újra építkezésbe fogtál, ami mellett ugyanúgy helyt 
álltál az élet többi területén is. Az új házba júniusban költöztél 
be pároddal. Sajnos nem sokáig élvezhettétek együtt. Bárki 
számíthatott rád, bárki fordulhatott hozzád. Te mindenkinek 
segítettél. Másokért éltél, de mellette a saját álmaidat is betel-

jesítetted. Minden célkitűzésed sikerült, mert hittél bennük, és 
időt és energiát nem sajnálva végezted a dolgod. Hajtottad 
magad. Talán túl is... 

De ezalatt az 56 év alatt annyit értél el, annyit tettél a 
közösségért, amire csak kevesen képesek. Nem csak a család, a 
barátok, de az egész falu, annak minden lakója is érezni fogja a 
hiányodat. Tanultunk Tőled, és most is tanulunk. Köszönünk min-
dent, Tibi! A legjobb apa voltál, jó barát, a legjobb Csehó vezető 
és vállalhatóan jó hobbi focista. 
 

Főhajtás 
 
Telki Község Önkormányzata tisztelettel búcsúzik Szabó 
Tibortól, Telki egykori alpolgármesterétől. 

Részvétünket és együttérzésünket ezúton fejezzük ki a 
gyászoló családnak, barátoknak és mindazoknak, akik 
szerették és tisztelték Szabó Tibort. 

Az önkormányzat és a faluközösség nevében 

Deltai Károly 
polgármester 

Búcsú Szabó Tibortól 

Református istentiszteleti alkalmak 
Telkiben 
 

Minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4 órakor református isten-
tiszteletet tartanak a Kodolányi János Közösségi Házban. 

Idén októberben, novemberben és decemberben az alábbi napokon lesz isten-
tisztelet Telkiben: 

október 2., 16. 

november 6., 20. 

december 4., 18., 25. (ünnepi istentisztelet úrvacsorával) 
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2022 októberében a  
következőképpen alakul:   

október 2., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 
október 9., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
október 16., vasárnap 10:00-16:00 - Angyal Patika 
október 23., vasárnap, munkaszüneti nap 10:00-16:00 - Póczi Patika 
október 30., 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: 
 
Cziráki Dániel és Szigethy Hanna 1. gyermeke: Áhim 
Csergő Endre és Tóth Ildikó 1. gyermeke: Benedek 
Kacsa Norbert István és Magyari Rita 2. gyermeke: Maja Letti 
Kárpáti Árpád és Kárpáti-Varjú Nóra 3. gyermeke: Zétény  
Naszvadi László és Naszvadi-Pintér Sára 1. gyermeke: Léna  

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
Csillag Szilvia 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: 
 
október 8., 22., 
november 5., 19., 
december 3., 17., 31. 
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Október 13., 14:30-17:30 – Véradás - nagyterem 

Október 15., 16:00 – Falukáposztája - Pajta, közösségi ház 

udvar 

Október 18-29., könyvtári nyitvatartási időben vagy előzetes 

bejelentkezés alapján – Bogyó és Babóca kiállítás 

Október 18., 10:00 – Bartos Erika mesét olvas a gyerekeknek 

– nagyterem; regisztrációhoz kötött, itt: 

https://forms.gle/KvgAwtjtdBTatirPA 

Október 19., 16:00 – TTT (Tapasztalt Telkiek Társasága) zenés 

délután - Pajta 

Október 20., 18:30 – Integrál egészségtudatosság elmélete 

és gyakorlata, a telki Szádhana Műhely előadása - nagyterem 

Október 21., 18:00 – 1956-os megemlékezés - nagyterem 

Október 30-tól november 1-jéig a közösségi ház zárva tart! 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Bérlőink állandó programjai 
  

Blokktáncok 
Keddenként 18:00 - nagyterem 
 

Baba-mama klub 
Szerdánként 10:00 - kisterem 
 

Telki Nőikar próbák 
Szerdánként 19:00 - nagyterem 
 

Kreatív felszabadító kézműves foglalkozások 
Csütörtökönként 16:00 - kisterem 
 

Dajkamesék 
Péntekenként 10:00 - kisterem 

Szenior örömtánc 
Péntekenként 10:00 - nagyterem 
 

Örömtánc foglalkozás 
Minden hónap 3. péntekén 18:00 - nagyterem 

A Kodolányi Közösségi Ház októberi 
programjai 

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

a kodolanyikozossegi@gmail.com emailcímen! 

Szintén ezen az emailcímen várjuk esetleges észrevételeiket is. 
Köszönjük! 

Hírlevélben érkeznek a programajánlók 
– iratkozzon fel Ön is! 


