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Lassan vége van az 
ősznek, és beköszönt az 
idei, valamint a jövő év 
elejét meghatározó hideg 
idő, a tél. A meteorológiai 
előrejelzések vegyes 
képet mutatnak, az aszály 
utáni időszak hektikusnak 
ígérkezik. Bár évről évre 
melegszenek a telek, de 
nem zárható ki hosszabb-
rövidebb intenzív hideg 
időszak sem. 

Településünk a lehe-
tőségek keretein belül 
felkészült a télre. Az eddi-
gi olcsóbb ukrajnai útszó-
ró só helyett drágábbal, a 
növekvő üzemanyagkölt-

ségekkel növelt feladatellátási kiadásokkal, de megtesszük 
majd, amit lehet, természetesen nem pazarolva a korlátos erő-
forrásokat. Összeült a járási védelmi bizottság is, az esetleges 
téli kihívásokra készülve. A térség nehézségei és lehetőségei 
hasonlóak a mi körülményeinkhez. 

Próbaüzem alatt van az új zsámbéki térségi szennyvíztisztító 
üzem, tavaszra várható, hogy teljes mértékben kiváltja a helyi 
tisztítást, ezzel is tehermentesítve környezetünket, visszaadva a 
patakot a természetnek. 

Befejeződtek az útjavítások és -fejlesztések, a nehéz 
körülmények dacára jelentős előrelépéseket tudtunk elérni. 

Következő lapszámunkban beszámolunk az idei év fejleszté-
seiről és a jövőre várható munkálatokról. 

Nem lehet megkerülni az idei év legkritikusabb témáját, az 
energiaválság kérdését. Az elmúlt hónapban nem történt olyan 
érdemi változás, ami megkönnyítené az önkormányzat 
helyzetét, és arra engedne következtetni, hogy óvatos szem-
léletünk túlzó lenne. Továbbra is nehéz körülményekre 
készülünk, ami mérsékelt korlátozásokkal és takarékossággal 
egy ideig még kezelhető. Hosszabb távon azonban továbbra is 
szükséges lenne, és most már halaszthatatlanul időszerű, hogy 
lássuk a jövő év önkormányzatok életét meghatározó támo-
gatási és energiapolitikáját. Várjuk, hogy milyen keretek, támo-
gatások és szabályok fogják meghatározni a 2023-as esztendőt. 

Az általános takarékosságon, és az életet még nem akadályozó, 
de már érezhető korlátozásokon kívül a növekvő problémák 
mérséklése jegyében igyekszünk „szétteríteni” a terheket. Egyes 
adónemek esetében kismértékű emelésről, más adónemeknél 
a kedvezmények kivezetéséről döntött a képviselő-testület. 
Enyhén növeltük a használati és bérleti díjak mértékét. 

Az általános takarékosságon kívül a polgármesteri hivatal 
igyekszik legelőször önmagán spórolni, példát mutatva ezzel. 
Köszönöm kollégáim megértő együttműködését! Azonban a 
takarékoskodást is szét kell teríteni, hiszen sok kis lépés 
összeadódva fejti ki hatását anélkül, hogy bármilyen területet is 
drasztikusan korlátozni vagy megszüntetni kellene. A téli 
hónapokban tehát még sok apró módosítás várható, hacsak 
nem érkezik meg a jó hír, ami lehet politikai, pénzügyi, lokális 
vagy akár globális. Az esetleges kényelmetlenségek miatt 
kérem elfogadó megértésüket! 

Bár idén terveztük az elavult karácsonyi díszvilágítás felújítását, 
cseréjét, de ez az év máshogy alakult. Idén tehát nem lesz 
díszvilágítás. Lesz viszont adventi gyertyagyújtás, betlehem és 
az iskola előtt karácsonyfa. 

A mi életünkben talán még soha nem volt ennyire konkrét 
jelentése annak, amikor békés új esztendőt kívánunk egymás-
nak. Ugyan még korai búcsúztatni az óévet, de nincs pillanat, 
amikor ne tudatosulna bennünk, hogy béke nélkül az élet min-
den területe sérül, csorbul és bizonytalanná válik. 

Azok a jelenlegi és várható nehézségek, kihívások, amelyek 
sajnálatos módon rányomják bélyegüket hétköznapjainkra, 
mind összefüggenek a háborúval és a háborús politikával, 
itthon és a nagyvilágban. 

Ezek a nehézségek azonban eltörpülnek azok sorsának 
nehézségei mellett, akiket a háború közvetlenül sújt. Nekünk 
minden lehetőségünk megvan arra, hogy a – reményeim szerint 
átmeneti – nehézségeket belátással, összefogással és türelem-
mel, némi kényelmetlenség árán, de jelentős problémák nélkül 
átvészeljük. 

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

2022. szeptember 14.  

 
Gördülő fejlesztési terv 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megis-
merte és elfogadta a Telki víziközművek 15 éves Gördülő 
Fejlesztési Tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a benne szereplő 
fejlesztések, beruházások jóváhagyása egyedi testületi dön-
téseket követően valósítható meg. 
 

Bérlakás felújítási munkái 
 
A testület a Telki, Zápor utca 7. szám alatti önkormányzati tulaj-
donú bérlakás 1. számú lakásának felújítási munkáihoz szük-
séges forrásokat (3.400.000 Ft) a 2022. évi költségvetés tar-
talékkeretének terhére biztosította. 
 

Beszerzési szabályzat elfogadása 
 
A képviselő-testület döntött az önkormányzat és intézményei 
beszerzési szabályzatának elfogadásáról. 
 

Gesztori feladatok a szennyvíztisztító 
kapcsán 
 
A testület úgy határozott, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2021-00150 
kódszámú, „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése 
(ÉMO 17)” című projekt Kommunikációs Tervének, illetve 
Kommunikációs feladatainak beszerzési eljárása során – a 
beruházással érintett települések támogató, felhatalmazó nyi-
latkozata alapján –, mint az agglomeráció gesztor települése jár 
el, és elfogadja a kommunikációs tervet. 

A gesztori feladatok keretében az önkormányzat feladata 
kizárólag a beszerzési eljárás lefolytatására terjed ki. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges nyilatkoza-
tok, megállapodások aláírására. 
 

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

Helyiségbérleti díjak 
 
A testület meghatározta a Telki Zöldmanó Óvoda helyiségbér-
leti díjait. Emellett a 15/2022. (IX.15.) önkormányzati rendeleté-
vel döntött az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 28/2007. 
(XII.12.) rendelet módosításáról. 
 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy csatlakozik a 2023. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. 
 

Felkészülés a téli időszak várható 
nehézségeire 
 
A testület az önkormányzati fenntartású közintézményeknél 
többszintű energetikai megtakarítási intézkedéseket vezetett 
be, a fenntartó irányítása mellett, az intézményvezetőkkel 
történő rendszeres egyeztetés alapján. Emellett az intézkedési 
terv kidolgozására, egyeztetésére és módosítására felhatalmaz-
ta a polgármestert és a Telki Polgármesteri Hivatalt. 

 

Október 10. 
 

Energia-veszélyhelyzeti intézkedési terv 
 
A képviselő-testület tudomásul vette az energia-veszélyhely-
zetben szükséges intézkedésekről szóló tájékoztatást, ezzel 
egyidejűleg felkérte a polgármestert az intézkedési terv végre-
hajtására. 
 

Beszámoló az óvoda előző nevelési évéről 
 
A testület elhalasztotta a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/22-es 
nevelési évének munkájáról szóló beszámoló jóváhagyását. 
 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a helyi adókról szóló ren-
deletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést az október 17-i 
közmeghallgatáson tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 

Költségvetés módosítása 
 
A testület 16/2022. (X.11.) önkormányzati rendeletével döntött 
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) 
Ö. rendelet módosításáról. 
 

Pályázat épületüzemeltetési feladatok 
ellátására 
 
A képviselő-testület pályázatot írt ki a Telki Község 
Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a 2022. december 1-jétől 2023. novem-
ber 30-ig terjedő időszakra. 
 

Pályázat hóeltakarítási és téli síkosság-
mentesítési munkákra 
 
A testület úgy határozott, hogy pályázatot ír ki az önkormányzat 
tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság-
mentesítési munkáinak elvégzésére, a 2022. november 15-től 
2025. március 1-ig terjedő időszakra. 
 

Szociális rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület 17/2022. (X.11.) számú önkormányzati ren-
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deletével döntött a szociális igazgatásról és ellátásokról, 
valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) 
számú Ö. rendelet módosításáról. 
 

A köztemetőről, temetkezésről szóló  
rendelet módosítása 
 
A testület úgy határozott, hogy jóváhagyja a sírhelymegváltás 
díjemelésére vonatkozó javaslatot, és felkéri a jegyzőt, hogy a 
köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelettervezetről – a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40 §-
a (5) alapján – kérje ki a fogyasztók területileg illetékes 
érdekképviseleti szervének véleményét. 
 

Támogatási kérelem 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem támogatja a Magyar 
Cserkészszövetség kérelmét a cserkész dzsemborin történő 
részvétel kapcsán. 
 

Felvételi körzetek véleményezése 
 
A testület úgy határozott, hogy nem tesz észrevételt a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 24.§ (1) bekezdésébe foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva, az Érdi Tankerületi Központ által a 
2023/2024. tanévre kialakított általános iskolai felvételi 
körzetekkel kapcsolatban. 
 

Konzorciumi megállapodás módosítása 
 
A képviselő-testület hozzájárult a „Zsámbéki-medence szenny-
víztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt konzorciumi 
megállapodásának módosításához. 

szb 

 

2022. október 17-én este a Kodolányi János Közösségi Ház 
nagytermében került sor az idei közmeghallgatásra. Elsőként 
Deltai Károly polgármester ismertette az energia-veszélyhely-
zetre való felkészülés telki vonatkozásait – amelyről bővebben 
az előző Telki Naplóban lehetett olvasni –, majd a jelenlévők 
tehették fel kérdéseiket a képviselő-testület felé. 

A polgármester elmondta, hogy az előttünk álló tél nehéz 
időszaknak ígérkezik az önkormányzat életében. Ennek során 
stratégiai cél az intézmények folyamatos működésének fenn-
tartása, és elsősorban a takarékosságban, racionalizálásban, 
valamint a forrás-átcsoportosításokban gondolkodik Telki 
vezetése. 

A lakossági kérdésekre áttérve az óvodaépületek és csoportok 
összevonása került terítékre. Ennek kapcsán elhangzott, hogy 
jelenlegi ismereteink alapján a leginkább fűtésigényes időszak-
ban (várhatóan november közepétől februárig) szükség lesz 
erre. 

Szintén az energia-megtakarítást érintően arról is tájékoztatták 
a jelenlévőket, hogy a tervek szerint a tél folyamán a sport-
csarnokban csupán alapszintű temperáló fűtés lesz. 

A hosszúháti útjavításokról azt tudhatták meg az érdeklődők, 
hogy a terület minden utcájának nagyfelületű útjavítása a ter-
vek között szerepel. A program megvalósítása során azok az 
utcák vannak még hátra, amelyeknél a megfelelő technikai és 
vízelvezetési feltételek megteremtése idő- és költségigényes. 

A (főként a Muskátli park környékén előforduló) közterületi 
rendbontások az utóbbi időben visszaszorulni látszanak. Ennek 
részben az eddig megtett intézkedések az okai, másrészt pedig 
az iskolaszezon beindulása, valamint a hűvösebb esték együtte-
sen eredményezték a helyzet javulását. 

A Mandula közben lévő faház hasznosítására kiírt pályázat si-
keres volt, a cserkészek szépen felújították és használatba vették 
az épületet. Emellett a közösségi ház fiataloknak szóló program-
jait is egyre inkább magáénak érzi a helyi ifjúság. 

A Budakeszi útra tervezett buszsávra és útfelújításra 
vonatkozóan a polgármester ismertette, hogy mindehhez szük-
séges lesz elvégezni az út alatt futó közművek teljes cseréjét. 

Az adórendeletek felülvizsgálatának állásáról előbb a pol-
gármester, majd a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a 
jelenlévőket. Dr. Földvári-Nagy László elmondta, hogy a válság 
miatt egyelőre csak kisebb változások lesznek, ami az elavulttá 
vált kedvezményrendszer eltörlését jelentheti. A későbbiekben 
pedig teljesen újragondolhatják a 2007 óta szinte változatlan 
helyi adórendeleteket és -mértékeket. Döntés a közmeghall-
gatásig nem született, de a helyzetelemző előterjesztések már 
megszülettek. 

 

szb 

Közmeghallgatás 
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Összeköltözött a hivatal két épülete 
 

Tisztelt érdeklődők! 

Mint azt korábbi, általános tájékoztatóimból is tudhatják, az 
ismert energiahelyzet az önkormányzatokat nehéz helyzetbe 
hozta, ezért az általános, mindenre kiterjedő takarékosságon 
felül az első komolyabb átszervezési intézkedést az önkor-
mányzat önmagán hajtotta végre. A polgármesteri hivatal két 
épülete összeköltözött, a kisebb épületet az előttünk álló hideg 
hónapokra lezártuk, a munkát az október 25-i áramszünet alatt 
átszerveztük. 

A következő, mintegy négy hónap alatti kényelmetlenségekért 
elnézést kérünk, mindent megteszünk a zavartalan munka-
végzés érdekében, amennyire ezt a körülmények lehetővé 
teszik. 

Az intézmények működésével kapcsolatban később érvénybe 
lépő további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni fogom 
a tisztelt érdeklődőket. 

Deltai Károly 
polgármester

Helyi szociális rendeletünkben öt év óta kialakítottuk annak 
lehetőségét, hogy az alacsony nyugdíjjal rendelkező, idős 
személyek részére egyszeri rendkívüli támogatást nyújtsunk 
karácsony előtt. A nyugdíjfolyósítótól kapott lista alapján a 
120.000 Ft alatti nyugdíjjal rendelkező lakosok 10.000 Ft-ot, 
illetve az egyedülállók 20.000 Ft-ot kaptak az önkormányzattól, 
amelynek fedezetét, 1.000.000 Ft-ot költségvetésünkben 
elkülönítettünk. A kifizetés a kapott lista alapján, automatikusan 
történt, a nyugdíjasok jövedelmi helyzetét nem mérlegeltük, így 
aztán olyanok is részesültek a támogatásból, akiknek anyagi 
helyzete ezt nem indokolta. 

Az elmúlt év emelkedő inflációja, a rezsiköltségek ugrásszerű 
emelkedése miatt a Szociális Bizottság úgy döntött, és előter-
jesztésünket a képviselő-testület is megerősítette, hogy a fenti 
összeget célzottan, a nehezebb körülmények között élők támo-
gatására csoportosítja át, hogy hatékonyabban tudjuk segíteni a 
rászorulókat, és jelentősebb összeggel tudjuk támogatni azokat, 
akik lakhatási, rezsi gondokkal küzdenek. Ezért megszűnik az 
automatikusan, postán érkező karácsonyi támogatás, helyette 
lakhatási és rendkívüli támogatás kérelmezhető. 

Az önkormányzat a lakhatás elősegítése érdekében települési 
támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, csalá-
doknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiség fenntartásával kapcsolatos villanyáram-, víz- és gázfo-
gyasztás, csatornahasználat és szemétszállítás (együtt: rezsikölt-
ség) díjához, az e rendeletben meghatározott feltételek fennál-
lása esetén (lakáshatást elősegítő települési támogatás). 

Lakhatást elősegítő települési támogatásra jogosult az a személy, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400%-át, egyedülálló esetén 500%-át, és 

b) az egy háztartásban együtt élők egyike sem rendelkezik az 

Szt. 4. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű va-
gyonnal. 

A kérelemhez csatolni kell az utolsó három havi rezsiköltségről 
szóló értesítők másolatát, 16 éven felüli gyermek részéről isko-
lalátogatási igazolást. 

A lakhatást elősegítő települési támogatásra nyújtott támogatás 
egy hónapra jutó összege a fűtési időszakban, októbertől már-
ciusig 10.000-20.000 Ft/hó, áprilistól szeptemberig: 5.000-10.000 
Ft/hó közötti összegben állapítható meg. A lakhatást elősegítő 
települési támogatást 12 hónapra kell megállapítani. 

A lakhatási támogatás mellett rendkívüli települési támogatás-
ban is részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve családja 
átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletki-
adás miatt más módon nem tud gondoskodni, és a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló 
esetén 500%-át. (Módosította a 10/2021. (X.8.) számú Ö. rendelet 
8.§-a. Hatályos: 2021.10.11-től.) 

Kivételes esetben a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező 
részére jövedelemhatártól függetlenül évente egy alkalommal 
maximum 100.000 Ft erejéig támogatás nyújtható. 

Szeretnénk minden ténylegesen rászorulónak segíteni. Ha anya-
gi helyzetük megoldhatatlannak tűnik, a rezsi számlákat nem 
tudják értelmezni, kérem, keressék a Családsegítő Szolgálatot, 
ők a tanácsadás mellett segítenek a kérelmek beadásában is, 
illetve jelzik a Bizottság felé a problémát. 

A nyomtatványok az önkormányzat hivatalos oldaláról letölt-
hetők, illetve ügyfélfogadási időben a Hivatalban, az igazgatási 
előadónál személyesen is átvehetők. 

Halász Terézia képviselő 
Szociális Bizottság elnöke 

Változás a helyi szociális rendeletben 
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Immáron hagyomány, hogy az október 1-jei Idősek világnapja 
alkalmából minden évben ünnepséggel köszöntik Telkiben az 
idősebb korosztályhoz tartozókat. 

Idén szeptember 29-én a Pajta-Faluházban látta vendégül az 
önkormányzat és a közösségi ház a Telkiben élő szépkorúakat. 
Deltai Károly ünnepi beszédet mondott, a Pipacsvirág Általános 
Iskola diákjai és a Kiss Zenede növendékei pedig különleges 
előadásokkal szórakoztatták a jelenlévőket. Felléptek a szenior 
táncosok, és a Maszk Színház „Borok, dalok, regék a magyar bor-
ról” című darabját is megtekinthette a közönség. Végül harapni-
való és forró tea mellett kellemes beszélgetésekkel zárulhatott a 
délután. 

szb 
Fotó: Jakab Mária Ilona, szb 

Szépkorúak köszöntése 
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Színes programkavalkáddal és káposztás finomságokkal várta a 
falu apraja-nagyját október 15-én Telki hagyományos ren-
dezvénye, a Falukáposztája. 

Aki szerette volna, a helyszínen elkészíthette téli vitaminforrását, 
a házi savanyú káposztát, amit többféle recept alapján 
csömöszölhettek a vállalkozókedvűek a Vecsésről származó  
alapanyagból. Aki pedig a kulináris élvezetek miatt érkezett a 
Pajta-Faluházhoz, választhatott a székelykáposzta és a káposztás 
slambuc közül, vagy akár mindkettőt megízlelhette. 

Szigeti Antal jóvoltából a közösségi házban lévő helytörténeti 
gyűjtemény megtekintése mellett számtalan érdekességet 
tudhattak meg a korabeli Telkiről az érdeklődők, akik bátran 
kérdezhettek a helytörténeti referenstől. A gyermekekre is gon-
doltak a szervezők – ezen a délutánon a Ládafia Bábszínház 
előadásában láthatták és hallhatták Együgyű Mihók történetét. 

Ahogyan azt már megszokhattuk, a Falukáposztájának estéjén 
táncház veszi kezdetét. A jelenlévők a Kolo Zenekar által játszott 
délszláv zenére tanulhatták meg a lépéseket. A hangulat ezúttal 
is elsőrangú volt! 

szb 

Tartalmas délután a káposzta 
jegyében 
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Idén sem maradhatott el az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseiről való megemlékezés Telkiben. Október 21-én 
este a Kodolányi János Közösségi Ház adott otthont az ünne-
pélynek, amelyen a Himnusz felcsendülése után Gubík Ági és 
Nagy Péter János különleges előadását tekinthették meg a 
jelenlévők, akit ezt követően Deltai Károly polgármester rend-

kívül informatív és érdekes beszédét is meghallgathatták. A 
közös emlékezés fáklyás felvonulással folytatódott, majd az 56-
os emlékmű megkoszorúzása és a Szózat közös eléneklése zárta 
az estét. 

szb 
Fotók: Jakab Mária Ilona, szb 

Telki megemlékezés a forradalomról 
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Telki Napló: Meséljetek arról, hogyan csöppentetek bele a telki 
közösségi életbe! 

Egri Eszter: 2018-ban háromgyermekes édesanyaként kerültem 
Telkibe. Az alapítvánnyal akkor ismerkedtem meg, amikor a 
gyermekeim elkezdték az óvodai és iskolai életüket. Már az első 
napon, amint beléptem az óvodába, találkoztam Szalai Henivel 
(korábbi kuratóriumi tag – a szerk.), aki megkérdezte, mivel 
foglalkozom. Meséltem neki, hogy sportszervezőként éppen ké-
szülök visszatérni a munka világába, aminek nagyon megörült, 
mert éppen a sportnap szervezése zajlott. Egy hét múlva már ott 
is voltam az alapítványi ülésen – így kezdődött minden. 

Pálfy Éva: Most lesz hat éve, hogy a településre költöztük, és egy 
éven belül el is kezdtük az óvodát a nagyobbik gyermekemmel. 
Már az első nap jeleztem a szülői szervezet felé, hogy szívesen 
vállalok önkéntes feladatokat, télen pedig az alapítványi bál 
szervezésénél felcsillant a szemem és nagy örömmel vetettem 
bele magam a munkába. 

TN: Akkor elmondható, hogy hamar belekerültetek az 
alapítvány vonzáskörébe… 

P.É.: Valószínűleg mi vonzottuk ezt magunkhoz, hiszen nagyon 
szerettünk volna valamit tenni a közösségért és ez egy 
megfelelő fórum erre. 

E.E.: Érdekes, hogy mind a ketten valamilyen esemény révén 
kapcsolódtunk be az alapítvány munkájába: én a sportnap, Évi 
pedig a bál előkészületei során. 

TN: Mit üzennétek azoknak, akik hozzátok hasonlóan önkén-
tesként csatlakoznának? 

E.E.: Mindig vannak olyan projektjeink, amikhez kapcsolódni 
lehet – ilyen aktuálisan az óvodai Márton-nap, az iskolai pedagó-
gusnap, amikhez mindig jól jön az önkéntesek segítsége. 
Sokfajta módon lehet hozzájárulni ahhoz, hogy az alapítványi 
események megvalósulhassanak, vannak például, akik 
süteményt sütnek, és olyanok is, akik kinn állnak az adventi 
vásáron, segítenek a teakínálásban vagy éppen a bál kreatív cso-
portjához csatlakoznak. Mindenki meg tudja találni azt a felada-
tot, ami a legközelebb áll hozzá. Sajnos viszonylag kevesen 
vagyunk, és jó lenne, ha többen lehetnénk! 

P.É.: Úgy látjuk, még mindig nem ismerik, keresik elegen az 
alapítványt és ezen változtatni szeretnénk. Fontos, hogy ez nem 
egy zárt intézményrendszer vagy csoport. Ha bárki szeretne 
csatlakozni, keressen meg bátran bennünket akár a 
Facebookon, akár a telefonszámainkon vagy épp személyesen. 

Év elején a szülői értekezleteken is bemutatkoztunk, és elmond-
tuk, hogy akkor tudunk jól működni, ha az erőforrásainkat 
közösen hasznosítjuk. Akinek ötlete van, és akár egy kisebb vagy 
nagyobb projektben részt venne, örömmel látjuk. 

E.E.: Fontos hangsúlyozni, hogy nem kell mindenáron 
elköteleződni vagy nagy volumenekben gondolkozni, sok pici 
energiát összeadva is tudunk jól működni. 

TN: Főleg az óvodába és iskolába járó gyermekek szülei szoktak 
jelentkezni? 

P.É.: Az alapítvány alapvetően az óvodát és iskolát képviseli, az 
oda járó gyermekek szellemi és testi fejlődését kívánja 
elősegíteni a projektekkel. Ugyanakkor nagyon jó lenne, ha az 
önkéntesek köre nem csak az érintett szülőkre korlátozódna, és 
olyanok is tudnának segíteni, akik más korosztályba tartoznak, 
vagy nem ide járnak a gyermekeik, de szívesen jönnének és 
támogatnák a helyi óvodásokat és iskolásokat. Az alapítványi bál 
például az egész telki közösségnek szól, bárki részt vehet rajta, 
aki jól érezné magát és közben jótékonykodna is. 

E.E.: Szeretnénk lerombolni azt a sztereotípiát, hogy csak az érin-
tett szülők csatlakozhatnak hozzánk. Bárki jöhet, aki ötlettel, 
kapcsolati tőkével vagy önkéntes munkával hozzájárulna pro-
jektjeinkhez. Kis közösség vagyunk, amelyben reményeink 
szerint mindenki megtalálhatja a helyét. Az a cél, hogy azokat az 
embereket érjük el, akik szívesen adományoznak és felelősséget 
éreznek a településen élő gyermekekért. 

TN: Ti magatok is önkéntesként, mindenféle ellenszolgáltatás 
nélkül tevékenykedtek az alapítványért, ugye? 

E.E.: Természetesen, kuratóriumi tagként is mindketten önkén-
tesként, ingyenesen dolgozunk! 

TN: Változott számotokra valami azzal, hogy „sima” önkéntesből 
kuratóriumi tagokká váltatok? 

P.É.: Az önkéntesség ugyanúgy megvan, mint korábban, ám ez 
már egy sokkal felelősségteljesebb szerepkör számunkra. 

TN: Milyen terveitek vannak az alapítvány közeljövőjére nézve? 

E.E.: Igyekszünk mindig ott lenni, amikor valamilyen óvodai 
vagy iskolai program van. Adományt gyűjtünk, részt veszünk az 
óvodai rendezvények szervezésében, az iskolánál pedig speci-
fikusan a sportnapot és a jótékonysági bált támogatjuk és 
valósítjuk meg. 

Most éppen az óvodai Márton-napon és adventen dolgozunk, az 
iskolánál pedig a zöld udvar projekt, és az alsós udvar rend-
betétele szerepel az aktuális terveink között. Nagy vágyunk, 
hogy az intézmény körül a teljes zöldfelületet megújíthassuk. 

„A családok egészét próbáljuk elérni” 
Interjú Pálfy Évával és Frész-Tóthné Egri Eszterrel, az Óvoda-Iskola 
Telkiben Alapítvány új, nyár végén megválasztott kuratóriumi tagjaival

Pálfy Éva, Frész-Tóthné Egri Eszter, valamint az alapítvány elnöke, 
Koltai Piroska
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P.É.: Kétféle típusa van a projektjeinknek: adománygyűjtő és 
projektmegvalósító. Előbbihez tartozik a Márton-nap, az advent, 
a bál és a sportnap, kiemelkedő kampányunk pedig az adó 1%-
os felajánlások gyűjtése. Utóbbi jegyében az óvodában idén  
lecseréltük az elavult játékokat egy önkormányzattal közös pro-
jektben, illetve óvodaszépítő napot tartottunk önkormányzati 
és szülői segítséggel, pályázati forrásból pedig futóbicikliket 
szereztünk be. Az iskolában padokat telepítettünk a fel-
sősöknek, a sportcsarnokot terem berendezésekkel és sportfel-
szereléssel tudtuk támogatni, szintén pályázati pénzből. A 
következő időszakban pedig az iskolai udvar zöldítésére 
összpontosítunk. 

TN: Nyár vége óta vagytok alapítványi kuratóriumi tagok – 
várható bármilyen újítás részetekről az eddigi irányvonalhoz 
képest? 

E.E.: Az alapok nagyon jók, és nem gondolom, hogy bármiben 
változtatni kellene. Az elmúlt évek hozadékaként ugyanakkor 
azt tapasztaljuk, hogy sokan már nem vállalnak annyit, mint 
korábban, és ritkábban jönnek el az eseményekre, így fontosnak 
érezzük, hogy egy kicsit felpezsdítsük a közösségi életet. 

P.É.: A korábbi kuratóriumi tagok nagyon jó irányt mutattak szá-
munkra. Néhány éve önkéntesként már ott vagyunk mellettük 
és az általuk képviselt szellemiséget szeretnénk továbbvinni. 
Mivel a Covid miatt elmaradtak rendezvények, kevesebb lett az 
önkéntesünk – célkitűzésünk, hogy minél többen jöjjenek, és 
ismerjenek meg minket, akár az új beköltözők közül is. Közös 
erővel könnyebb megvalósítani a projektjeinket. 

TN: Visszakanyarodva hozzátok: meséljetek még magatokról, 
gyermekeitekről! 

E.E.: Eredetileg budaörsi lány vagyok. Laktam Budapesten, majd 
Törökbálinton és onnan költöztünk ide. Kosárlabda erőnléti és 
atlétika edzőként dolgozom Telkiben, sportkoordinátorként 
pedig úgy érzem, némiképp összeforrt a nevem a helyi 
sportélettel. Ezek mellett még sokat futok, és gyermekeket, 
valamint kutyát nevelek. A sport mellett szívügyem a közösségi 
élet pozitív formálása, hetente futókört szervezek, valamint az 
alapítványon keresztül az óvoda és iskola életében is aktívan 
részt veszek. 

A kislányom harmadikos a Pipacsvirágban. Nagyobbik fiam 
nemrégiben a Prohászkába került, a kisebbik pedig Budapesten 
tanul. 

P.É.: Abban a pillanatban beleszerettünk a környékbe, amint hat 
évvel ezelőtt először Telkibe léptünk. Férjemmel Tolna megyeiek 
vagyunk, előtte pedig Budapesten laktunk a belvárosban, oda is 
születtek a gyerekeink, de aztán éppen miattuk egy családi-
asabb, barátságosabb lakóhelyet kerestünk. Mindkét gyer-
mekem ide járt óvodába, a fiam jelenleg harmadikos, a lányom 
pedig most kezdte az elsőt. 

Nagyon szeretjük a helyi közösséget és a környezetünket 
egyaránt, bármilyen – nem csak alapítványi – programban 
örömmel részt veszünk. 22 éves korom óta vállalkozóként dol-
gozom, 15 évig saját hostess ügynökséget vezettem, jelenleg a 
családi vállalkozásunk felnőttképzés területén tevékenykedem. 
Rugalmas időbeosztásom lehetővé teszi, hogy könnyen 
mozgósítható legyek a helyi feladatokra, így talán picit egysze-
rűbb belefolynom a helyi életbe. Az alapítványi önkéntességre 
felelősségteljes hobbiként tekintek. 

TN: A családjaitok nem hiányolnak titeket amiatt, hogy ennyi 
feladatot vállaltok a közösségért? 

P.É.: Próbáljuk a családi életünket és a közösségi teendőket 
minél jobban összehangolni. Egyrészt a gyermekeinket is 
belevonjuk az alapítványi feladatokba, ami például onnan is lát-
szik, hogy az egyszázalékos plakáton ők szerepelnek, de a ren-
dezvényeken is szívesen segítenek, limonádét vagy teát töl-
tenek, stb. 

Igyekszünk jó példával szolgálni számukra úgy, hogy közben a 
közösségi munka ne menjen a gyermeknevelés kárára, és ne 
szenvedjenek belőlünk hiányt. Másrészt inkább az estéinket 
tudjuk az alapítványi szervezésekre, megbeszélésekre beál-
dozni, amikor a gyerekek már alszanak. 

E.E.: Az Évi által említettek is jól mutatják: nem kell, hogy vissza-
tartó erő legyen egy szülőnek az, hogy nem tudja hová tenni a 
gyermekét, amíg a programok és előkészületeik zajlanak, hiszen 
őket is be lehet vonni ezekbe. 

TN: A férjeket, apukákat is be lehet vonni az alapítvány életébe? 

P.É.: Régi célkitűzésünk, hogy minél több apukát elérjünk, hiszen 
akár kapcsolati tőkével, akár fizikai munkával sokat tudnak 
segíteni. Jó lenne, ha többen tudnának rólunk közülük is! Fontos 
ugyanis, hogy a családok egészét próbáljuk elérni. 

E.E.: Érthető módon kevés apukát tudunk megszólítani, mert 
általában elfoglaltabbak és kevésbé szeretnek részt venni a  
programjainkon. Akinek meg lenne ehhez kedve, ahhoz meg 
esetleg nem mindig jutnak el az információk. Ezért szeretnénk 
egy olyan fórumot, közös levelezőlistát létrehozni számukra, 
amelyen keresztül, ha szükséges, elérhetjük őket. Arra kérjük, 
hogy jelentkezzenek nálunk az emailcímükkel, akár a szülői 
munkaközösségen vagy a közvetlen elérhetőségeinken 
keresztül. Nem fogjuk őket állandóan bombázni, és nem is 
kötelez ez semmire, de olykor vannak olyan feladatok, amikhez 
jól jönne a férfierő – és itt most nem sódercipelésre gondolunk, 
hanem például kertészkedésre, festegetésre, vagy éppen a 
sportcsarnok berendezéseinek mozgatására egy nagyobb ren-
dezvény előtt, alatt vagy után. 

TN: Köszönjük az interjút! 

Szilágyi Balázs 

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 

2089 Telki, Petőfi S. u. 1. 

Pálfy Éva – telefon: 06-30-473-0933 

Dr. Frész-Tóthné Egri Eszter – telefon: 06-70-674-3799 

Emailcím: hello@telkigyerekalapitvany.hu 

Adószám: 19186247-1-13 

Bankszámlaszám: OTP Bank 11742348-20002011 
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„Rémisztő” hangulatú jelmezversenyt rendezett az Óvoda-Iskola 
Telkiben Alapítvány október utolsó péntekén. Összesen 64 
„vérfagyasztó”, „félelmetes” és „kísérteties” jelmez vonult fel a 
Kodolányi Közösségi Ház nagytermében. 

Vámpírok, varázslók, ördögök és boszorkák, kaszások, 
csontvázak és halott menyasszonyok, vérnyulak, farkasok, 
denevérek, pókok és fekete macskák mellett bohócok, bűvészek, 
kalózok, detektívek, Scooby-Doo és supermanek társaságában 
töltöttük el a jó hangulatú, zenés esetét. A nagy sikerű 
Szellempuki popcorn mellett jócskán fogyott a Békanyál és 
Drakula vére szörp, az Ördögűző zsírszelet és a Boszorkányos 
muffin is. 

Szeretnénk hálánkat kifejezni a rengeteg hozzájárulásért, segít-
ségért, hogy ez az adománygyűjtő buli megvalósulhatott! 
Köszönjük a Kodolányi Közösségi Háznak, hogy biztosította a 
helyszínt és emelte a DJ-vel az este fényét, a Pipacsvirág 
Általános Iskola osztályainak a rengeteg kreatív halloweeni 
dekorációért, amit a gyerekek készítettek! Köszönet a Telki 
Pékségnek a mindig finom friss kenyérért, és a telki zöldséges 
Erikának és Józsinak a zamatos „mérgezett” almákért! Köszönjük 
Lőrincz Anikónak a most is fantasztikus kreációit, dekorációit! 
Köszönjük Mezei Áginak a rendezvényen való sürgés-forgást, 
Pálfy Attilának pedig a „hátborzongtató” műsorvezetést! 
Köszönjük a programokat: a Kató-Kovács családnak a nagylelkű 
felajánlásait és a lelkes barkács programot, Milánkovichné 

Antalicz Nellinek a kreatív kézműves játszóházat, Vida Helinek a 
kézműves programot! Nelli és Heli rendszeresen tartanak 
kerámia és kézműves szakkört a Kodolányiban, keressétek őket 
bátran! Továbbá köszönjük Major Zitának a csodás arcfesté-
seket! Köszönet Hojer Lilinek, aki egymaga több mint 50 db csil-
lámtetkót készített, és a gyerekeknek, akik az étkek és italok 
osztásában segédkeztek! Mind-mind fantasztikus teljesítmény! 

Végül, de nem utolsósorban köszönjük nektek, kedves vendé-
gek, hogy eljöttetek, és szeretettel adományoztatok a telki 
gyerekekért! 

Az adománygyűjtő rendezvény „kísérteties” összeggel, 354.595 Ft 
eredménnyel zárult, amit az alapítvány a kiemelt céljaira, az isko-
lai alsós udvar rendbetételére és óvodai udvarra fog fordítani. 

Koltai Piroska, Pálfy Éva és Egri Eszter 
kuratóriumi tagok 

Halloween 2022 
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A Baba-Mama klub és a közösségi ház együttműködésében új 
rendezvényt köszönthettünk Telkiben. 

Október elsején délelőtt a Pajta és a közösségi ház terasza adott 
helyet az első Telki Börzének, ahol régi, megunt, kinőtt ruhák, 
cipők, könyvek és játékok vásárlására volt lehetőség. A ked-
vezőtlen időjárás ellenére sokan ellátogattak az eseményre. 

A szervezők tervei szerint tavasszal ismét megrendezik a börzét. 

Köszönjük a szervezést Kassai-Farkas Daniellának és Sziklai-
Nagy Katalinnak! 

Hagyományteremtő börze Telkiben
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Az Öreg Tölgy Tanösvény két lépcsőben valósult meg 2011-ben 
és 2012-ben. Létrehozását a KoKuKK Egyesület kezdeményezte, 
és az egyesület végezte, illetve koordinálta az összes ezzel kap-
csolatos feladatot, az engedélyek beszerzésétől kezdve a szak-
mai tartalom kialakításán át a kivitelezésig és a finanszírozás 
előteremtéséig. 

A munka motorja Tüski Katalin óvónő, környezeti nevelő volt, 
akinek a lelkesedése sokakat magával ragadott: rengetegen 
támogatták értékes önkéntes munkával ezt a nagy vállalkozást, 
ami így még kedvesebb lett mindannyiunknak. 

A tanösvény az elmúlt tíz évben a telkiek és a budajenőiek ked-
velt kirándulóhelye lett. A táblák, padok és jelzőoszlopok 
remekül állták a sarat, de mostanra időszerűvé vált a felújításuk. 
Ennek munkálatait az idén végeztük el. Az átfogó felújítás 
keretében 

•      újrafestettük a táblákat és a jelzőoszlopokat, 

•      felújítottuk az útjelzéseket, 
•      újra legyárttattuk az információs táblákat, és mivel a régi 

anyag elveszett, újra el kellett végezni a grafikai szerkesztést is, 

•      az új információs táblákat fel is szereltük, 

•      elvégeztünk néhány kisebb javítást, 

•      lecseréltük az erdőszéli pihenőpadokat, és egy harmadikat is 
felállítottunk az erdő és a kaszálórét határán. 

Ahogyan tíz évvel ezelőtt, most is sokan csatlakoztak a meg-
valósításhoz. A két önkéntesnapon összesen 24 felnőtt és na-
gyobb gyerek smirglizett, pingált és szerelt lelkesen. (És a 4 kis-
gyerek is nagyon ügyes volt!) A nyomdai előkészítést Huszár 
Csaba végezte, a rönkpadokat az asztalos, Posvai Tamás ingyen 
szállította le nekünk Esztergomból, a padok helyszínre szállítását 
és felállítását pedig Hambuch Norbert és munkatársai végezték 
el. A falu közössége nevében is köszönjük a segítségüket! 

A felújítás költségei a fenti természetbeni támogatásoknak is 
köszönhetően szolid mederben maradtak, és összesen mintegy 
650 ezer forintot tettek ki. Festékre és a festéshez szükséges 
eszközökre 150 ezer Ft-ot költöttünk, 150 ezer Ft-ba került a 

nyomdai munka, és 350 ezer Ft volt a 3 erdei pad ára. A munkála-
tok költségeihez Telki Község Önkormányzata, a tanösvény tulaj-
donosa és fenntartója 450 ezer forinttal járult hozzá, 200 ezer Ft-
ot pedig a KoKuKK Egyesület SZJA 1%-os bevételeiből 
fedeztünk. 

A felújítás október közepén, a padok cseréjével lezárult. Érdemes 
kihasználni a szép időt és végigsétálni a megújult tanösvényen! 

Bellon Erika 
KoKuKK Egyesület 

Megújult az Öreg Tölgy Tanösvény 

Változott a könyvtár  
nyitvatartása 
 
A Kodolányi János Közösségi Ház könyvtára 
2022. november 8-tól az alábbiak szerint tart 
nyitva: 
 
Hétfő: szünnap 
Kedd: 14:00-18:00 
Szerda: 9:00-12:00 
Csütörtök: 15:00-19:00 
Péntek: 9:00-12:00 

Életműdíjat kapott Bánó Attila 
 
Írói, újságírói pályafutásának megbecsüléseként életműdíjat kapott a Telkiben élő 
Bánó Attila, akit településünkön is sokan ismernek népszerű, történelmi tárgyú 
könyvei és előadássorozata, valamint a Falukáposztáján is megízlelhető káposztás 
slambuca révén. 

A Protestáns Újságírók Szövet-
ségének (Prúsz) Rát Mátyás-dí-
ját 2022. október 16-án adták át 
a budapesti Uránia Nemzeti 
Filmszínházban. Az eseményen 
a laudációt T. Pintér Károly, a 
szövetség alelnöke mondta el, a 
díjat pedig a szövetség titkára, 
Nagy Imre adta át. 
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Buszmegállót rongáló 
felderítve 
 

A budakeszi rendőrök átadták az ügyészségnek annak a bün-
tetőügynek az iratait, amelynek gyanúsítottja egy 15 éves fiú. 

A nyomozás adatai szerint a budakeszi illetőségű fiú egy koráb-
ban barátaitól kapott biztonsági üvegtörő kalapácsot próbált ki 
2022. július 10-én este egy telki buszmegálló utasváró fülkéjén. 
A teszt olyannyira sikerült, hogy az ütéstől a fülke üvege ripi-
tyára tört - ezt látva a fiatal elszaladt. Az okozott kárt 64.200 
forintban határozták meg. 

A budakeszi rendőrök összegyűjtötték az eljárásban 
bizonyítékként felhasználható adatokat, amelyek a 
szándékosságot támasztják alá, bár a fiú annak ellenkezőjéről 
nyilatkozott. Álláspontját nem fejtette ki, mert kihallgatásán 
nem tett vallomást. A rendőrök a fiatallal szemben garázdaság, 
valamint rongálás vétségének gyanúját közölték. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs munkatár-
sai elvégezték az összes nyomozási cselekményt, a megállapítot-
tak szerint a 15 éves fiú szándékosan törte be az utasvárakozó 
üvegét. Az iratokat átadták az ügyészségnek. 

 

 

Újabb módszerrel 
próbálkoznak a csalók 
A rendőrség bűnmegelőzési felhívása 
 
Az apróhirdetések oldalain a csalók újabb módszerrel próbálják 
az eladókat becsapni. Módszerük az, hogy vevőként jelent-
keznek egy interneten található apróhirdetésre, majd egy nép-
szerű csomagküldő szolgáltatás igénybevételével kérik a 
megvásárolni kívánt terméket átvenni, ezért üzenetben 
küldenek egy hamis linket, ahol intézhetik a fizetést és a cso-
magfeladást. 

Amikor az eladó a linket megnyitja, a „vevő adatait”, illetve egy 
„Fizetés elfogadása” vagy „Pénzeszköz átvétele” feliratú gombot 
lát, amelyre kattintva megjelenik a bankok listája, amiből 
kiválaszthatja a saját bankját, majd annak internetbanki beje-
lentkező oldalára megtévesztésig hasonlító oldalra jut. Ezen a 
hamis honlapon a felhasználónév, jelszó, és akár SMS-kód 
megadásával a csalók megszerzik azokat az adatokat, ame-
lyekkel azután már jogosulatlan tranzakciókat kezdemé-
nyezhetnek. 

Minden esetben fontos, hogy ha hirdetőként ilyen linket kap, 
arra ne kattintson, védje saját adatait a bűnözőkkel szemben! 
Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. 

A fent említett bűncselekmény típuson túl továbbra is előfordul-
nak olyan bűncselekmények, amikor a csalók a bank nevében 
telefonálnak. Azzal az ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy 
bankkártyájukkal gyanús online tranzakciót akartak végrehaj-
tani, és az áldozat bankszámláján tárolt pénz biztonsága 
érdekében egy, a hívó által meghatározott számlaszámra kell 
akár több részletben átutalni a bankszámlán lévő összeget, vagy 
azonnal telepíteni kell egy programot a telefonjára. 

Ne fogadjuk el feltétel nélkül, ha bank nevében telefonál valaki! 
A pénzintézetek tranzakciók lebonyolítására nem ilyen módon 
keresik meg ügyfeleiket. 
 

Amennyiben ilyen telefonhívást kap, fogadja meg tanácsainkat: 

•      A beszélgetés elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, és 
ha nem tudja a hívott pontos nevét, akkor szakítsa meg a 
hívást! 

•      Semmilyen programot ne telepítsen, még a bank nevében 
telefonáló személy kérésére se! 

•      Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-ada-
tokat is, telefonon ne osszon meg senkivel! Ha valóban banki 
ügyintéző telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat! 

•      Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig használja a pénz-
intézet által üzemeltetett biztonságos mobil applikációt 
vagy webfelületet! 
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A Zöldmanó Óvoda hírei 
Hamar eltelt a nyár. Mikor e sorok születnek, elballagott óvodá-
saink már az iskolapadban ülnek, óvodánkban pedig az új kis-
csoportosok befogadása zajlik. Vidám dekorációkat, új jeleket 
készítettünk, várva az érkezésüket. Nagy izgalom ez az új óvodá-
sok, a szülők, és persze az intézményben dolgozók számára is. 

Az első napok délelőttjein a szülők együtt voltak a kiscsoportos 
korú gyermekekkel. Ki hosszabb, ki rövidebb időt töltött az 
óvodában a beszoktatás ideje alatt. Közösen ismerkedhettek a 
környezettel, a szokásrendünkkel. Azt, hogy az óvodában a 
tevékenységek napirend szerint azonos időszakban történnek, a 
gyermekek hamar megszokják, biztonságérzetük is erősödik. 
Fontos számunkra, hogy új óvodásaink szeretetteljes légkörben 
hamar megszokják az új környezetet, a velük foglalkozó felnőt-
teket, megismerjék az új játéklehetőségeket, társakat, barátokat 
találjanak, élményekkel gazdagodjanak az óvodában. 

Nagyon örültünk, hogy viszontláthattuk régi óvodásainkat is. 
Számukra örömet okoz a már ismert társakkal, barátokkal való 
találkozás, az együtt játszás lehetősége. Néhány hónap leforgása 
alatt szemmel láthatóvá vált a gyermekeken a testi változás. 
Magabiztosabb lett mozgásuk, tájékozottságuk, rutinosabbak 
lettek az önállóság terén is. 

Szeptember 30-án – Benedek Elek születésnapján – a Magyar 
Népmese Napja alkalmából meseelőadással készültünk a 
Harangvirág utcai épület aulájában. Ebből az alkalomból „A 
kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mesét adtuk elő, majd az 
előadást követően pogácsával kedveskedtünk a gyermekeknek. 

Telki Zöldmanó Óvoda 
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A 7.a osztály biciklitúrája a 
Dunakanyarban 
 

Borongós őszi napok után a 7.a osztály és 6 kalandvágyó nyol-
cadikos elindult biciklitúrára a Dunakanyarba. Zebegénytől 
Nagymaros, Verőce és Vác érintésével jutottunk Gödre. A Duna 
mentén tekerve élveztük a csodálatos őszi tájat és a kellemes 
időjárást. 

Vinczéné Takáts Andrea és Oros Éva 

A Diákönkormányzat 
jutalomkirándulása 
 

2022. június 7-én a diákönkormányzat vezetőségében dolgozó 
lelkes diákok jutalomkiránduláson voltak a Velencei-tónál. 
Iskolánk tanulói munkájuk eredményeként több sikeres progra-
mon vehettek részt. Ebben a tanévben is hasonló tartalmas és 
vidám programokat szervezünk. Hajrá Pipacsvirág! 

Kuffler Andrásné DÖK segítő tanár 

Köszönet a Szülőknek 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kedves Szülőknek, és 
két pedagógusnak, akik áldozatos munkával, az egyik szombati 
szabadnapjukon lecsiszolták és lefestették a bejárati külső ajtót. 

Köszönjük a Szülőknek, Daróczi Istvánnak, Darócziné Zsófi 
Ágnesnek, Hovanyecz Adrienn-nek, Regős Lászlónak, Ferenczi 
Lászlónak és Vörös Gábornak, valamint a pedagógusoknak, 
Beznák Katalinnak és Turcsányiné Dósa Renátának! 

Forradalmi focikupa 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy csapatunk III. helyezést ért el a zsám-
béki forradalmi focikupán. A gyerekek nagyon szépen játszottak, 
a hangulat és a szervezés is jó volt. 

A résztvevők: Vukman Milán, Rácz Károly Márton, van den Akker 
Liam, Teichter Gianni, Bánás Vendel, Fogarasi Kevin, Pintér Dávid, 
Taksonyi Zalán. 

Gratulálunk és további sikereket kívánunk! 

Matesz Mariann 

Iskolai hírek
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Megemlékezés az 1956-os 
eseményekről 
 
Hagyományainkhoz híven ünnepélyes megemlékezést tartot-
tunk az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából 
október 21-én, pénteken. 

A 8.a és a 8.b osztály tanulói ünnepi műsorral készültek Freili 
Szilvia tanárnő irányításával: régi videófelvételek és versek segít-
ségével idézték fel a történelmi eseményeket. A befogadást 
segítették a korszakra jellemző jelképek, a forradalmi zászló, a 
mécsesek, az alkalomhoz illő zenei betétek is. 

A 3.a osztály az iskola koszorúját is elhelyezte az ófalui emlék-
műnél.

Hagyományainknak megfelelően idén szeptemberben is 
megrendeztük a Népmese napját alsó tagozatos tanulóink 
számára. 

Az újszerű, ötletes program rendkívül jól sikerült, a gyerekeknek 
nagyon tetszett. Turcsányiné Dósa Renáta tanítónő hat állomást 
állított össze, hat különböző készséget, képességet fejlesztendő: 
mozgás, finommotorika, emlékezet, ritmus, továbbá kommu-
nikációs és problémamegoldó gondolkodás. 

Turcsányiné Dósa Renáta beszámolóját az alábbiakban 
olvashatják: 

Egyszer volt, hol nem volt, túl a telki körforgalom forgatagán, 
egy gyerekektől zsibongó iskolában, történt egyszer, hogy 
megrendezésre került a Népmese napja… 

Alsós osztályaink hétmérföldes csizmájukat felvéve, útra keltek, 
hogy próbára tehessék tudásukat, kíváncsiságukat és 
bátorságukat… 

Népmese napja
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2022. október 7-én nyolcadik alkalommal rendeztük meg az 
Olvasás éjszakáját az alsó tagozatos gyerekeknek. Köszönjük 
szépen Kostka Ágnes, Ispán Marietta, Vincze Gabriella és 
Turcsányiné Dósa Renáta pedagógusoknak, hogy áldozatos 
munkával létrehozták ezt a fantasztikus eseményt, amely a 
gyerekeknek minden évben nagy élmény! Ez az, amire egész 
életükben emlékezni fognak! 

Szerettünk volna diákjainknak egy olyan iskolai eseményt 
szervezni erre a jeles napra, mely a környezettudatosság mellett 
újszerű, szórakoztató és emlékezetes is. 

A meseszerű állomások célja a különböző készségek, 
képességek fejlesztése volt. 

A varázslatos Paripa állomáson Gyuri bácsi lovagi kiképzéssel 
lepte meg az arra járókat. Kriszti néni Ördög állomásán arcot 
varázsolhattak a gyerekek a királyi párnak és hű lovagjaiknak 
gyurma segítségével. Nem mindennapi alkotások készültek. 

Nyolcadikos lányaink felcsaptak pedagógusnak, és furfangos 
találós kérdésekkel várták az osztályokat az Öreg király megál-
lónál. Fantasztikus csapatot alkottak. Büszkék vagyunk 
tanítványainkra! 

Judit néni mesebeli puzzle-lel tette próbára a diákok tudását. 
Igazi csapatmunkára volt szükség. 

Anikó néni a boszorkány állomáson népi körjátékkal örven-
deztette meg az érkező osztályokat, éneküket Béla bácsi citera-
zenével kísérte. Aki erre keveredett, igazi időutazáson vehetett 
részt. Muzsikájuk hallatán részesei lehettünk a híres Magyar 
népmeséknek. 

A királykisasszony megálló is kihívás elé állította az arra 
tévedőket. Lívia néni aranytallérjai memóriajátékká alakultak, 
melyek nem kis fejtörést okoztak az aprónépnek. 

A nap végén mindenki szögre akasztotta hétmérföldes 
csizmáját. Jövőre újra nagy szükségünk lesz rá. 

Olvasás éjszakája 
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beosztása az év hátralévő részében, valamint 
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november 27., vasárnap 10:00-16:00 - Dió Patika 
december 4., vasárnap 10:00-18:00 - Park Center Patika 
december 11., vasárnap 10:00-18:00 - Póczi Patika 
december 18., vasárnap 10:00-18:00 - Angyal Patika 
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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: 
 
Belák Roland és Belákné Bóta Tünde 1. gyermeke: Arnold 
Bendarzsevszkij Anton és Bendarzsevszkaja Anna 4-5.  
gyermeke: Adél és Annabell 
Király István és Dr. Németh Eszter 2. gyermeke: István 
Lisztes Tamás és Szalma Zsófia 4. gyermeke: Mór 
Lukács Mihály és Hantos Násfa 2. gyermeke: Fülöp 

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
Bartha Attila  fotója látható. 

Köszönet érte! 
 
A Telki Napló címlapfotója a „Telki és Környéke Képekben” 
Facebook-csoport legszebb, leglátványosabb alkotásai 
közül kerül ki. A kiválasztást szakmai zsűri segíti, ám a 
szerkesztőség szubjektív döntésén alapul, hogy végül 
melyik kép díszíti az aktuális lapszám borítóját – ter-
mészetesen 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: 
 
december 3., 17., 31. 
 



20 Közérdekű

2022 november

KözösségProgram

Vasárnapi szentmisék 
Telkiben 9:15-kor 

Budajenőn 10:30-kor 
 

Roráték, hajnali misék 
adventben 
 

Telkiben 

kedden reggel 6:30-kor igeliturgia – november 29-én, december 
6-án, 13-án és 20-án 

csütörtökön reggel 6 órakor – az első december 1-jén, az utolsó 
december 22-én 

Budajenőn 

szerdánként reggel 6:30-kor – az első november 30-án, az utolsó 
december 21-én 
 
Sok szeretettel várjuk Önöket és családjuk tagjait a szent-
misékre! 

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet! 

Szeretettel: Gábor atya 

Egyházközségi programok  
2022 adventjén 

Minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4 órakor 
református istentiszteletet tartanak a Kodolányi János Közösségi 
Házban. 
 
Az év hátralévő részében az alábbi napokon lesz istentisztelet 
Telkiben: 
december 4., 18., 25.  (ünnepi istentisztelet úrvacsorával) 

Református istentiszteleti alkalmak 
Telkiben


