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Végére értünk egy em-
bert próbáló esztendő-
nek. 

Szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik hivatá-
suknál fogva vagy ön-
kéntes módon, szervezett 
formában vagy egyénileg, 
közvetlenül vagy köz-
vetetten hozzájárultak 
ahhoz, hogy közösségünk 
működjön, éljen, telepü-
lésünk megőrizze vívmá-
nyait és a lehetőséghez 
képest fejlődjön. 

Köszönöm az itt élőknek 
a sok segítséget, támo-
gatást, amit egymásnak, a 

közösségnek adtak, a civil szervezeteknek, hogy saját 
területükön gazdagították életünket, a vállalkozóknak, hogy 
elláttak minket és motorjai voltak közös létünknek, az 
intézmények dolgozóinak, hogy gondoskodtak rólunk, gyer-
mekeinkről! Köszönöm az orvosoknak, asszisztenseknek, hogy 
vigyáznak egészségünkre, a rendőröknek, polgárőröknek, 
tűzoltóknak, hogy vigyáznak ránk! Köszönöm a közüzemek 
működtetőinek, hogy üzemeltették azokat a rendszereket, 
amelyek nélkül modern életünk elképzelhetetlen! Köszönöm 
kollégáimnak, hogy a nem könnyű körülmények között is 
helytállnak! 

Még egy kistelepülés is bonyolult, rétegzett rendszer. 
Számtalan terület, szakma és ember együttműködése révén 
tud csak működni. Nehéz körülmények között pedig csak akkor 
képes működni, ha minden résztvevő igyekszik minden tőle tel-
hetőt megtenni. 

Az előző évekhez hasonlóan az idei esztendő is nehéznek 
bizonyult. Olyan problémák, krízisek sokaságával kellett szem-

besülnünk, és megoldanunk őket, amilyen gondokkal csak ge-
nerációkkal korábban kellett szembesülni. Stressz-teszt. Lehet 
ennek tekinteni az elmúlt időszakot. Ha így nézünk a közelmúlt-
ra, akkor lehetünk bizakodók az előttünk álló, továbbra is 
nehéznek ígérkező közeljövőre, hiszen a teszten közösségünk 
nem vérzett el, sőt, például a háború elől menekülők ellátása 
idején kiemelkedően vizsgázott. 

December huszonegyedike után az éjszakák már elkezdenek 
rövidülni és minden nappal egy-egy perccel tovább süt a nap. A 
karácsony a remény ünnepe is időtlen idők óta. Korai eleink 
abban reménykedtek, hogy a sötét és hideg időszak nem tart 
örökké. Mi már tudjuk, hogy csillagászati összefüggések miatt 
természetesen nem tarthat örökké, de ez régen nem volt 
magától értetődő. Most az nem magától értetődő, hogy az 
átvitt értelemben véve sötét és hideg időszaknak, ami miatt ma 
aggódnunk kell, mikor lehet vége. Reménykedésünk tehát ter-
mészetes módon erre irányul. 

E reményteli kívánságon kívül, ami mindannyiunkban ott mo-
toszkál, az ünnepi időszakban mindenki a családjára, szeretteire 
figyel. Nincs is ennél fontosabb. 

Év végéhez és az idei utolsó naplóbejegyzéshez érve engedjék 
meg, hogy egy jól ismert Juhász Gyula versrészletet idézzek: 
 
„Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.” 
 
Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet) 
 
Szeretettel és tisztelettel kívánok Önöknek és kedves családtag-
jaiknak szeretteik körében eltöltött, áldott karácsonyt, szeretet-
teli ünnepeket! Mindannyiunknak kívánok békés új esztendőt! 

Deltai Károly 
polgármester 

2 Önkormányzat

2022 december

Polgármester naplója 
Karácsony előtt, év végén, pirkadat előtt
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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. november 14. 

 
Helyi adóbevételek alakulása 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
2022. évi helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 

Óvodai SzMSz 
 
A testület jóváhagyta a Telki Zöldmanó Óvoda módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz). 
 

Pedagógiai Program módosítása 
 
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a Telki Zöldmanó 
Óvoda módosított Pedagógiai Programját. 
 

Beszámoló az óvoda munkájáról 
 
A testület nem támogatta a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022. 
nevelési évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

Óvoda munkaterve 
 
A képviselő-testület nem fogadta el a Telki Zöldmanó Óvoda 
2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 

Beszámoló a közterület-felügyelet 
működéséről 
 
A testület megtárgyalta és elfogadta a közterület-felügyelet 
2021 októbere és 2022 szeptembere közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját. 
 

Beszámoló a hivatal munkájáról 
 
A képviselő-testület elfogadta a Telki Polgármesteri Hivatal 
2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata, 
módosítása 
 
A testület megtárgyalta a helyi adókról szóló rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztést és 2023. január 1-jétől 
módosította a telekadóról szóló rendeletét. Ennek értelmében a 
belterületi, épülettel be nem épített telek esetében a telekadó 
mértéke 2023. január 1-jétől a rendelet alapján az I. számú 
övezetbe tartozó telkek esetében az eddigi 120 Ft/m2/év 
adómértékhez képest 150 Ft/m2/év adómértékre emelkedik, a 
II. övezetben az eddigi 180 Ft/m2/év adómértékhez képest a 
telekadó 220 Ft/m2/év adómértékre növekszik. A belterületi, 
épülettel beépített telkek esetében az eddigi 2500 m2-ről 2000 
m2-re csökken az adómentesség határa. Az idegenforgalmi adó 
összege a jelenleg hatályos 450 Ft/fő/vendégéjszaka mértékről 
jövőre 597 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre emelkedik. Az 
iparűzési adó mértéke 1,8%-ról 2%-ra emelkedik az újévben. Az 

építményadó esetében 2023. január 1-jétől megszűnik az ingat-
lanban életvitelszerűen élő, lakóhellyel rendelkező személyek 
után járó kedvezmény. 

Az építményadó tekintetében a sávos adóztatás 2023. január 1-
jétől történő bevezetését nem támogatta a testület. 

A témáról bővebben a Telki Portálon és következő számunkban 
olvashatnak. 
 

Helyzetjelentés energia-megtakarítási 
intézkedésekről 
 
A képviselő-testület megismerte és elfogadta az energia-meg-
takarítási intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentést. 
 

Energiabeszerzés kérdése 
 
A testület úgy döntött, hogy a jelenlegi végső menedékes jogin-
tézmény keretében történő energiabeszerzés folytatásaként 
továbbra is az MVM-től kívánja az energiát beszerezni, és nem ír 
ki közbeszerzési eljárást, valamint nem kíván részt venni a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) keretmegál-
lapodásos eljárásában. 
 

Épületüzemeltetési pályázat elbírálása 
 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 
épületek üzemeltetési feladatainak ellátására kiírt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. 

A testület a tárgyalásos eljárásban meghatározott, módosított 
ajánlatot elfogadta, annak fedezetét az önkormányzat a költ-
ségvetésében biztosítja. 
 

Hóeltakarítási pályázat elbírálása 
 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 
úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság-mentesítési munkáinak 
elvégzésére – határozott időre, a 2022. november 15-től 2025. 
március 1-jéig terjedő időszakra – kiírt pályázatot érvényesnek 
és eredményesnek nyilvánította. 

Az ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlat tekintetében az 
önkormányzat tárgyalásos eljárást folytatott le. A testület a 
módosított ajánlatot elfogadta, annak fedezetét az önkor-
mányzat költségvetésében biztosítja. 
 

Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
A képviselő-testület jóváhagyta a 2023. évi belső ellenőrzési tervet. 
 

Szennyvízcsatorna-bekötés kérdése 
 
A testület elvi hozzájárulását adta a Budajenő, Rozmaring utca 
30-54. szám alatti ingatlanoknak a Telki meglévő, kiépített  
szennyvízhálózatára való rákötéshez. A döntés értelmében a 
rákötés csak és kizárólag az előre meghatározott ingatlanokat 
érintheti. 
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Dereguláció 
 
A képviselő-testület döntött az egyes önkormányzati rendeletek 
deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről. 
 

Igazgatási szünet 
 
A testület a 460/2022. (XI.10.) számú Kormányrendelethez iga-
zodva megerősítette a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló döntését. 
 

Környezetvédelmi Alap forrásainak  
felhasználása 
 
A képviselő-testület támogatta, hogy a 79/2022. (V.30.) számú 
önkormányzati határozattal megítélt támogatást az Óvoda-
Iskola Telkiben Alapítvány az „Újra Zöldiskola Program” helyett a 
Telki Zöldmanó Óvoda zöldfejlesztéseire fordíthassa. 
 

szb 

Rendelési idő változása 
 
2022. december 1-jétől a Telki Egészségházban (Tücsök utca 2.) 
energiatakarékossági okok miatt – a fűtési rendszer csütörtök 
délutántól hétfő hajnalig terjedő időszakban történő korláto-
zott üzemelése miatt – módosult a felnőtt és gyermek házior-
vosok rendelési ideje a pénteki napokat érintően. 
 

Dr. Kiss-Leizer Márta 
 
kizárólag sürgős, akut ellátást igénylő esetekben, készenléti jel-
leggel, csak előzetes telefonos egyeztetés alapján lát el 
betegeket, 

páros héten pénteken 11:30-tól 12:30-ig, 
páratlan héten pénteken 10:00-től 11:00-ig. 
 
Egyeztetésre az alábbi elérhetőségek vehetők igénybe: 

Telefon: 06-26-920-821 

Telefon, sms, Messenger, Viber, WhatsApp: 06-20-3722-800 

Email: marta.kizer@gmail.com 

 

Dr. Asztalos Mária 
 
péntekenként nem rendel Telkiben. 

Pénteken 8:00-tól 10:00-ig sürgős esetben elérhető a 06-70/312-
9341-es telefonszámon, illetve a Budakeszi, Szanatórium utca  
1-3. szám alatti rendelőben. 

A többi nap rendelési ideje nem változott. 

 
További információk: 
https://telki.hu/index.php/egeszseg/orvosok 

Ünnepi munkarend a  
hivatalban 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy az ünnepi munkarendvál-
tozás miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a 
következők szerint alakul: 

2022. december 22. - 2022. december 30. – igazgatási 
szünet. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart. Kérjük, 
hogy kérelmeiket, beadványaikat postai úton küldjék el vagy a 
hivatal épületén elhelyezett postaládába tegyék bele! 

Telki Polgármesteri Hivatal 

 

Fenyőfák gyűjtése 
 

A karácsonyfákból hulladékká 
minősülő fenyőfákat 2023. január 
12-én és január 26-án szállítja el a 
telki ingatlanok elől a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. 

A szolgáltató tájékoztatása alapján 
ebben az esetben is a gallyak kihe-
lyezésére vonatkozó szabályt kell 

figyelembe venni. A fákat egy méternél nem hosszabb 
darabokra vágva, fél méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan 
összekötött kötegekben kell az ingatlan elé kitenni. 

A szabálytalanul kihelyezett fenyőfákat a fokozott balesetve-
szély miatt a szolgáltató nem szállítja el. Ezért kérik és köszönik 
a lakosok megértését, valamint segítő együttműködését! 
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A térkép innen letölthető: https://telki.hu/img/Telki_II.utem_Telekom.pdf
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A 2022-2023-as fakitermelési szezon a szokásosnál jóval koráb-
ban kezdődött. A Telki határában fekvő erdőterületeken 
többfelé is intenzív fakitermeléssel találkozunk. 

A legtöbb területen szálanként folyik a vágás. Ezzel a folyamatos 
erdőborítás többé-kevésbé fennmarad, bár a megritkított 
állomány jóval érzékenyebb lesz a hőségre, a szárazságra. Az 
Anna-laki erdészház közelében, a széles, murvázott út mellett 
fekvő 16A jelölésű erdőrészletben azonban mintegy 3 hektár 
területen végvágás történt, csak egy keskeny fasor maradt meg 
a terület közepén. A környéket érintő másik nagyobb, összefüg-
gő fakitermelés a Meszes-hegy alatt található, amely már 
Budajenő területe. Itt becslésünk szerint kb. 8-10 hektárnyi erdő 
kivágására került sor. Mindkét terület elsődleges rendeltetése 
természetvédelmi, és mindkettő a Natura 2000 hálózat része. 

A fenti vágások sajnos összeegyeztethetők a Telki Önkormány-
zat és a Pilisi Parkerdő Zrt közti, 2012-es megállapodással. Ez 
ugyanis csak Telki határának 100 méteres sávjára és a tanösvény 
nyomvonalának 50 méteres sávjára tartalmaz komolyabb korlá-
tozást. A távolabbi területeken a maximum 5 hektár egybefüggő 
területű végvágás megengedett. 

A fentiekről értesítettük az önkormányzatot, és a polgármester 
tájékoztatást kért az erdészettől. A látottakról értesítettük a Duna-
Ipoly Nemzeti Park területünkért felelős természetvédelmi őrét is, 
aki bejárta a területet, és felvette a kapcsolatot a Budakeszi 
Erdészettel. Úgy tűnik, óriási a nyomás az erdészeteken, és  
könnyen lehet, hogy még folytatódnak a vágások. 

A Telkit érintő fakitermelést továbbra is igyekszünk figyelemmel 
kísérni és dokumentálni (fényképek és légi felvételek segít-
ségével) és párbeszédben maradni az érintett szereplőkkel. 

KoKuKK Egyesület 

Jelentés a telki fakivágások állásáról 
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Telki Község Önkormányzata 2022 februárjában pályázatot írt ki 
a tulajdonában lévő, Mandula köz 764/2-es helyrajzi-számú 
ingatlanon lévő faház hasznosítására, hosszú távú 
üzemeltetésére. Ennek eredményeként a 23 négyzetméter 
alapterületű, három helyiségből álló épületet az 1002. számú Néri 
Szent Fülöp Cserkészcsapat használhatja a következő években. 

A telki-budajenői cserkészcsapat nagy örömmel vette birtokba 
az épületet, amelyre innentől kezdve egyfajta bázisként tekint. 
Az idei év folyamán saját erőből, a tagok önkéntes munkájával 
elvégezték a faház külső állagmegóvását, festését és nekiláttak a 
belső rendbetételnek is. 

Kérdésünkre Eperjesi Levente csapatparancsnok elmondta, a 
felújításban mindenki lelkesen vett részt, és azért is örültek a 
közös feladatnak, mert ily módon is alkalmazhatták a gyakorlat-
ban a „cselekedve tanulás” elvét. Hozzátette, hosszabb távon 
szeretnék olyan állapotba hozni a házat, hogy helyszínéül szol-
gálhasson majd gyűléseiknek is. Elárulta továbbá, hogy a tervek 
szerint a későbbiekben az egyik helyiséget ők, a másik kettőt 
pedig az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány, valamint a Telki 
Polgárőrség veheti birtokba, erősítve a közösségi funkciót. 
 
A cserkészcsapatról 

Az 1002-es számú Néri Szent Fülöp cserkészcsapat 2000 ősze 
óta működik, elsősorban telki és budajenői tagok részvételével, 
de vannak cserkészeik Pátyról, Perbálról, Zsámbékról és 
Szomorról is. A Magyar Cserkészszövetségen beül az I. (Budai) 
Cserkészkerületbe tartoznak, többek között a budakeszi és pátyi 
csapatokkal együtt. Önkéntes ifjúságnevelő munkájukat a Néri 
Szent Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány támogatja. 

A csapat jelenleg 111 főt számlál, és őrsökből, valamint rajokból 
áll. Az őrsök (6-8 fő) hetente találkoznak egy másfél órás 
gyűlésre a budajenői plébánián. A rajok a hasonló korosztályú 
őrsöket foglalják magukba. Jelenleg 3 rajuk van, kiscserkész (2-5. 

osztály), cserkész (6-8. osztály) és kósza (9-12. osztály), de a 2. 
osztályos kortól az egyetemistákig vannak tagjaik. Az egykori 
cserkész felnőttek pedig a háttérből támogatják a csapatot. 

A heti gyűléseken túl havonta izgalmas és tanulságos raji prog-
ramokat tartanak, általában a természetben. Rendszeresen kirán-
dulnak a környező erdőkben, és nagy hangsúlyt fektetnek a 
közösségépítésre, a cselekedve tanulásra. (Néhány példa a prog-
ramjaikra: hajnali kósza túra a Csergezán-kilátóba, kirándulós 
csapatnap, raji portyák, számháborúk, méta, farsang, stb.). Az év 
legnagyobb és leglátványosabb cserkész eseménye a nyári tábor, 
amely során nomád körülmények között töltenek el (a 
kisebbekkel) öt, illetve (a nagyokkal) tíz napot a magyar erdőkben. 

Vannak olyan programjaik is, amelyek a települések összes lakó-
ja számára elérhetők – ilyen például a már hagyományosnak 
tekinthető, június 4-i „Összetartozásunk Tüze” megemlékezés. 

Szilágyi Balázs 

 

Új bázisuk lett a cserkészeknek 

A cserkészcsapat elérhetőségei 
 
Közösségi oldalak: 

https://www.facebook.com/NSZFCSCS ; https://www.insta-
gram.com/1002nszfcscs/ 

Email: 1002@cserkesz.hu 

Általános információk a Magyar Cserkészszövetségről: 
https://www.cserkesz.hu/ 
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Falukarácsony  
- székely betlehemes 
 

Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra! Jöjjenek 
és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet 2022. december 
24-én 15 órakor mutatunk be a Pajta-Faluházban. Az előadás 16 
órakor Budajenőn is megtekinthető. 

A székely betlehemes immáron két évtizedes hagyománynak 
örvend településünkön, hiszen először 2002-ben került bemu-
tatásra Telkiben. 

 

Ünnepi református  
istentisztelet 
 

Minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4 órakor 
református istentiszteletet tartanak a Kodolányi János Közösségi 
Házban, 2022. december 25-én pedig ünnepi istentisztelet lesz 
úrvacsorával. 

Ünnepi egyházközségi  
programok 
 
Karácsony Szenteste – „Éjféli mise”, december 24-én,  
pénteken 
Telkiben 22 órakor 
Budajenőn 24 órakor 
 
Karácsony ünnepe, december 25-én, vasárnap 
Telkiben 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Szent István első vértanú ünnepe, december 26-án, hétfőn 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Szent Család ünnepe, a családok megáldása, december  
30-án, pénteken 
Budajenőn 17 órakor 
 
Hálaadás, december 31-én, szombaton 
Budajenőn 17 órakor 
Telkiben 18 órakor  
 
Óév búcsúztató – Újév köszöntő, december 31-én,  
szombaton 
Budajenőn, az Öreg-templomban, 23:30-kor 
 
Újév, Szűz Mária Isten anyja ünnepe, január 1-jén, vasárnap 
Telkiben 19 órakor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Sok szeretettel várjuk Önöket és családjuk tagjait a szent-
misékre! 
 
Minden kedves testvéremnek kívánok nagyon boldog kará-
csonyt és Istentől megáldott sikeres újesztendőt! 
 

Szeretettel: Gábor atya 
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Október 
 
„Az ősz olyan, akár egy második tavasz, amikor minden falevél 
olyan, mint egy színpompás virág.” – Albert Camus 

Az ősz eljövetelével a gyerekekkel a séták során figyeltük meg a 
gyönyörű, színpompás természetet: Az „Aludni készülnek a fák” 
projekt keretében valósítottuk meg zöld óvoda programunkat 
terepgyakorlattal és a „Natura 2000 program” módszertani se-
gédanyag alkalmazásával. A gyakorlatban a természetben  
beszéltünk a fákról, mint az életünk szerves részeiről, amelyek 
életet és lakóhelyet adnak számos élőlénynek. 

A fák részeit megneveztük, megérintettük, megöleltük. A gondo-
zási feladatok, az ember felelősségteljes viselkedése kiemelt 
hangsúlyt kapott az otthoni kertekben és az erdőkben is. A helyes 
és helytelen viselkedéseket megbeszéltük a kirándulások során, a 
környezetvédelem, fenntarthatóságra nevelés keretében, illetve a 
„Hulladékgazdálkodás az óvodában” módszertani segédanyag 
komplex, ideillő alkalmazásával. A fa számos életnek ad otthont, a 
gombák, mohák, négylábúak, madarak, fészkek, odúk otthona. A 
lombhullató, az örökzöld és a kerti gyümölcsfákat megkülön-
böztettük, hasznuk és jellegzetes tulajdonságaik alapján. 

A gyakorlati képzőművészet keretében virágképet komponál-
hattak a gyerekek szabadon, ragasztóval ellátott kartonlapra. A 
lehullott faleveles játéktér nagy sikert aratott. Gyűjtéssel kötöt-
tük egybe a sétát, ahol mindenki a saját emléktermését, falevelét 
megkereste és magával hozta az óvodába. Észrevettük a levelek 
színének változását, megfigyeltük a színvariációkat és fel-
soroltuk a színpalettát. 

Hogyan is érzékelhetnénk a legjobban a természetben való vál-
tozásokat, ha nem megyünk ki a természetbe? A gyerekek az 
általuk érdekesnek talált levelet, termést (makk, gesztenye), 
ágacskát összegyűjtötték és bevitték a csoportba. A séta után 
megbeszéltük, hogy minden évszakban kimegyünk „kincseket” 
gyűjteni és fotózni a természetbe. 

A Telki Zöldmanó Óvoda kiemelt környezetvédelmi programja 
feladatul tűzte ki azon értékek, ismeretek, magatartásformák 
közvetítését, amelyek felkészítik gyermekeinket arra, hogyan 

óvhatják meg a természetet, élővilágunkat, az állatokat, a fenn-
tarthatóság és a biológiai egyensúly jegyében. 

Október 4-e, az Állatok világnapja kiemelt, zöld óvodai program 
volt minden csoportban. Ezen a kiemelt napon az óvodások 
játékos, szabadon felajánlott környezeti tevékenységeken 
keresztül oldhattak meg környezetvédelmi, környezetmegóvó 
gondolkodásmódot fejlesztő feladatokat, amelyekből megta-
pasztalhatták, hogy felelőséggel tartozunk a természetért, az 
élőlényekért. 

Október 4-e az állatszeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe. 
Az állatvédők ez alkalomból felhívják az emberek figyelmét a házi 
és a vadon élő állatok helyzetére az egész országban. 

Az állatok szeretetét az élménypedagógiával, tapasztalat-
szerzéssel, manipulatív tevékenységekkel, gondolkodtató prob-
lémahelyzetekkel, tapasztalati következtetések levonásával 
valósítottuk meg, hogy ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, 
gondoskodás, védelem érzése az élővilág iránt. Célunk felhívni a 
gyerekek figyelmét az együttélés szabályaira. 

A csoportok faliújságaira folyamatosan kikerültek a gyerekek 
alkotásai, különböző technikákkal készült festmények, rajzok, 
bábok az állatok témakörében. A Pek-torna keretében állatos 
kártyákkal tornáztunk, miközben halmazokba rendeztük és cso-
portosítottuk fajtájuk, jellegzetességük szerint őket. Az 
állatutánzó szobros játékok, mozgásutánzó feladatok mind az 
állatokat jelenítették meg: pókjárás, rákjárás, nyusziugrás, med-
vejárás, békaugrás, sánta róka, stb… 

A keresztcsatorna fejlesztését segítették az állatos képeken való 
lépés- és ugrásvariációk, miközben megnevezhették a földre le-
rakott képkártyákat mozgással összekötve. A kézimunka 
tevékenység keretében falevél ragasztással gyönyörű orosz-
lánok, baglyok, sünik készültek. A sormintában felragasztott 
állatképek a tanulási folyamatban segítették a vizuális észlelést, 
a monotóniatűrést, az aktív szókincset, felismerve a földön élő, 
illetve a repülni képes madarak válogatásával, képalkotássá for-
málásával. Az IKT-eszközök alkalmazásával, a szemléltetés 
céljából felismerhették a gyerekek az állatok hangjait, és meg-
nevezhették a látott, hallott élőlényeket. 

A Zöldmanó Óvoda hírei
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A magyar írók művei gazdag lehetőséget kínáltak az állatok 
világáról készült művek felolvasására, megtanulására, mondo-
gatására, versek, mondókák, mesék formájában. Az énekek és 
dalos játékok az állatokról szintén komplex lehetőséget adtak a 
projekthét megvalósításához. A Mozgáskotta játékos alkal-
mazása megjelenítette a hazai állatvilágot. A babzsákokkal, és 
lépegető ábrákon felrajzolt állatvilággal gyakoroltuk a fajok 
élőhelyét, jellegzetességeiket, mozgásos, vidám játékokkal. Az 
önálló felfedező tevékenységeket segítették a csoportszobák 
fejlesztő, állatos játékai, amikkel kiemelten kezdeményeztünk 
játékokat, fejlesztve az aktív szókincsüket, összefüggő 
beszédüket. Az óvodapedagógusok által készített, laminált 
környezeti játékok, illetve az újrahasznosítással készült 
környezeti játékok, az állatvilág barkácsolása kedvelt tevé-
kenység volt. 

Október 8-án került sor a Telki Zöldmanó Óvoda szervezésében 
az éves Családi napra. A település lakosainak kötelékét erősítette 
és az óvoda dolgozóival való közvetlen kapcsolatot játékosan 
hangsúlyozta ez a nap. A népmesei tematikára épülő versenypá-
lyákra lelkesen készültek az óvodapedagógusok. Sok szorgalom-
mal és saját készítésű eszközökkel lepték meg az óvónők, 
pedagógiai asszisztensek és dadusok a programon résztvevő 
gyerekeket. Minden állomás egy népmesét dolgozott fel, a-
melynek teljesítése után matricát kaptak a gyűjtőfüzetbe a 
családok. A gondolkodtató és mozgásos játékok komplex meg-
jelenése változatos programlehetőséget nyújtott. A Hófehérke 
és a hét törpe, Jancsi és Juliska, Kismalac és a farkasok, A három 
kismalac, A kismókus fél diója, stb. mesék sok eszközzel, színes és 
változatos játékká alakítva vicces, szórakoztató családi élménnyé 
váltak. A mozgásos feladatokon a gyermekek szüleikkel együtt 
vettek részt. Az óvodások nagy izgalommal figyelték azokat az 
óvodapedagógusokat, akik jelmezben várták őket, belebújva 
egy-egy mesehős szerepébe. A jól sikerült nap után „mesés” 
élményekkel tértek haza a családok. 

A bábszínház ebben az évben mindkét óvodába ellátogatott 
Telkiben. A vidám szórakozás és a tanítás élményszerűvé vált a 
gyerekeknek a bábok világában. A programnak megvan az a 
varázsa, hogy a gyerekeket elrepíti a fantázia világába, egy más-
fajta valóságba. Az olvasás megalapozását, az irodalom 
szeretetét előkészítette a látványos előadás. A mesében a 
gyerekek megismerkedhettek az olyan alapvető fogalmakkal és 
értékekkel, mint amilyenek a jó és a rossz viselkedési normák. Ezek 
a gyerekek fejlődési szintjéhez igazítva jelentek meg A Galagonya 
Bábszínház: „Tarka rét manói” tanulságos és vidám történetében. 

Esztétikus, magas színvonalú kulturális élmény volt. 

Az októberi Madarászovi foglalkozásra Kocsis Zsuzsanna, a 
Sasoló Ovi programvezetője ezúttal is izgalmas játékokkal 
készült a gyerekeknek. 

Októberi kirándulásaink velejárója lehet, hogy mindenféle „szur-
ka-piszka” növények kerülnek az utunkba. Ők ihlették a 
„Tüskebökis október” témát, amikor meghallgattuk a Bogáncs és 
a Süni történetét, majd kicsit jobban megismerkedtünk a szúrós 
társainkkal. Mert aki szúr, az biztos, hogy mindenkit elriaszt? 
Haszontalan a gyom? Ha pedig könnyedén felismerjük, jelenti-e 
ez azt, hogy már ismerjük is? Kinyomoztuk, mi a sün étlapja és 
elbír-e vele egy róka. Lehet, hogy van vízi sün is? Vagy utazó sün, 
aki Afrikában más tüskés kabátot vett magára? A Sasoló 
Természetbúvár Ovi foglalkozáson minden titokra fény derült. 

A Budakeszi Vadaspark kiemelt hangsúlyt fektet a felnövő ge-
nerációk oktatására, és mindezt természetes környezetben, játsz-
va tanító eszközökkel teszi. Mivel azonban a legkisebbeknek 
nincs mindig lehetőségük a személyes látogatásra, a vadaspark 
óvodapedagógiai program elindítása mellett döntött: a szak-
képzett zoopedagógusok által tartott foglalkozásokkal házhoz 
viszik a vadasparki élményt. Így indult be a telki óvodában is a 
kiemelt élményprogram, ahová élő állat is elkíséri az oktatókat, és 
különböző erdészeti, természet- és környezetvédelmi témákat is 
felölelő, komplex tudásanyagot biztosítanak a legkisebbek 
számára. Ezúttal Farkas Ádám, a Budakeszi Vadaspark óvo-
dapedagógiai programjának felelőse mesélt a gyerekeknek, és 
játszva tanító eszközökkel, interaktív módon hozta közelebb a 
legfiatalabb korosztályt a magyar erdők élővilágához. 

A Madárfióka programmal fontosnak találjuk, hogy minél előbb 
elkezdjük a gyermekek szemléletformálását, már a 3-4 éves 
korosztályban. Ebben a hónapban megjelentek hazai 
madaraink, a madárodúk, a bagoly, cinege, az élő kisállat bemu-
tató, a mókusok, nyestek élete. Az októberi program címe: 
Városlakó állatok. A Budakeszi Vadaspark „Házhoz megy a 
Vadaspark!” című programsorozata egy interaktív, ter-
mészetismereti foglalkozás, amely alkalmával játékos úton 
ismerkedünk meg a természet csodáival. Október hónapban 
olyan állatokkal ismerkedtünk meg, amelyekkel akár a váro-
sainkban is összetalálkozhatunk. A történet szerint a széncinege 
madár beköltözött a városba, de nem talált magának lakást, 
ezért a gyerekeket kéri meg, hogy segítsenek neki keresni egy 
fészkelőhelyet. Először a tőkés récéhez érkeztünk a város tavacs-
kájához, aki épített is nekünk fészket nádból, ám ez a cinegének 
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nem volt megfelelő. Megtanultuk, hogy a cinegék odúban 
fészkelnek. Megkérdeztük a mókust, hogy ismer-e lakatlan odút, 
de sajnos ő nagyon elfoglalt volt, télire gyűjtötte a diót az 
éléskamrájába. Ezek után találkoztunk a nyesttel, megtanultuk, 
hogy ez az állat szagnyomokat szokott hagyni, ezzel jelzi, hogy a 
mi autónk mától az ő autója... A gyerekcsapatot a nyest egy 
illatösvényen keresztül vezette el a macskabagolyhoz, a citrom-
fű illatát kellett követnünk, így érkeztünk meg. A macskabagoly 
a város öreg fájának odvában lakott, napközben nem is mert 
repülni. Megtanultuk, hogy a tolla azért rejtőszínű, hogy ne 
vegye őt észre más madár. Hiszen ha a szarka észreveszi a bag-
lyot, akkor el is kergeti. A bagoly elmondta nekünk, hogy 
szívesen megmutatná, hol van madárodú, de addig nem mer 
repülni, ameddig a szarka figyelmét el nem tereljük. A 
gyerekekkel felkerestük a szarkát, és megtudtuk róla, hogy a 
városokban gyakorta láthatjuk, csellel töri fel a diót, és hogy 
igazi hangutánzó művész. A gyerekeknek be kellett bizonyíta-
niuk, hogy tudnak olyan ügyesen utánozni, mint a szarkák, ezért 
le kellett másolni a mozdulatainkat. A végére a macskabagoly 
hozott nekünk egy odút, amibe bele is lestünk, igazi széncinege 
fészket láttunk benne, és egy igazi macskabagoly tollat is simo-
gathattunk! A program legvégén igazi városlakó állatok 
érkeztek meglepetésként: két patkány, Boci és Pipi, akik még azt 
is megmutatták, hogy milyen ügyes kötéltáncosok, és hogyan 
jutottak fel potyautasként a hajókra! Megköszöntük az állatok-
nak, hogy még a városokban is találkozhatunk velük és 
elköszöntünk. 

A Madarászovi és madárfióka programok a szülők anyagi támo-
gatásával valósultak meg. Köszönjük szépen! 

A Napocska, Maci és Szamóca csoport Bogyó és Babóca kiállítá-
son vett részt októberben. A Kodolányi János Közösségi Házban 
rendezett tárlat nagy sikert aratott a gyermekek körében. 

Óvodánk immár ötödik alkalommal nyerte el a „Boldog Óvoda” 
címet. Az óvoda pszichológusa, Anita néni, és Joli néni, a Maci 
csoport óvodapedagógusa is képzett „Boldogságóra pedagógu-
sok” lettek, akik rendszeresen alkalmazzák a pozitív pszichológia 
módszereit a csoportokban. A Boldogságórák hatékonyságát és 
eredményeit az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja 
tudományosan is vizsgálta. A figyelem és kognitív tesztek 
alapján megállapították, hogy a gyakorlatok erősítik a gyerekek 
önbizalmát, kitartását, fokozzák a koncentrációs képességet, 
fejlesztik a divergens gondolkodást és a kreativitást. 

Oláh Tünde Mária 
óvodapedagógus 

November 
 
November - ősi magyar nevén Enyészet hava, az év tizenegyedik 
hónapja a Gergely-naptárban, 30 napos. A népi kalendárium 
Szent András havának nevezi. A 18. századi nyelvújítók a 
Gémberes nevet javasolták ennek a hónapnak. 

Novemberben nagyon sok program várta a gyerekeket az 
óvodában. Az első programunk a Madárfióka foglalkozás a ki-
csiknek és Madarászovi foglalkozás a nagyobbaknak. 

A Madárfióka programban egy béka „kísérte” a gyerekeket 
abban a megismerési folyamatban, amelynek a fő témája az volt, 
hogy melyik állat alszik téli álmot. A Budakeszi Vadasparkból 
érkező környezeti nevelő első játékával megismertette a 
legkisebbekkel, hogy hol és hogyan alszik téli álmot a béka, 
ezután a róka téli szokásaival, majd a hidegebb idő beálltával a 
cinege megváltozott életmódjával kapcsolatban szereztek 
tapasztalatokat a gyerekek. Játékuk során különböző magvakat 
gyűjtöttek a madáretetőbe. Megismerkedtek a hazánkban 
legtöbbet alvó állattal, a pelével. Játékos módon gyűjtögették a 
csonthéjas gyümölcsöket számára. 

A vándormadarak közül a gólyát már jól ismerték a gyerekek, 
tudták, hogy Afrikába repül. A csapatos vonulásukat utánozva 
„kísérték” hosszú útjukon melegebb vidékre a vándorlókat. 

Közelebbről is megismerkedtünk egy afrikai törpesünnel: Bötit 
meg is simogathatták a gyerekek. Az élelem keresése közben 
megtapasztalhatták, hogy milyen jó a szaglása. 

A Madarászovi már a nagyobb gyerekek környezeti neveléséhez 
kapcsolódik szorosan. A foglalkozást Zsuzsa néni tartotta, aki már 
több éve segíti a természettel kapcsolatos megismerési folyama-
tot. A téma szintén a téli álmot alvó állatok körül forgott, de 
kiegészült a csiga életmódjával, miközben a játékos ismeret-
szerzésen kívül szenzitív tapasztalatokat is szereztek a gyerekek. 

Ősz folyamán megtörténtek a gyerekek érzelmi, értelmi, szo-
ciális és mozgásfejlődésével kapcsolatos felmérések. A szülők 
tájékoztatására fogadóóra keretében került sor. 

Márton-napra nagy izgalommal készült mindenki az óvodában. 
A csoportok kreatív alkotásokkal díszítették a környezetüket, 
csoportszobáikat, amelyekkel az ünnep közeledtét szim-
bolizálták és lelkesen készültek a lámpások is a felvonulásra. Az 
udvaron szorgalmasan gereblyézték, söprögették a lehullott 
faleveleket, az ablakokat lámpásokkal díszítettük. Elhelyeztük a 
kiállításra készült töklámpásokat, amelyeket töklevéllel jutal-
maztunk. 



14 Oktatás

2022 december

Iskolai hírek 
 
Szép siker a Bolyai-versenyen 
 
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulójában a 
hatodikosok 88 csapatból az 5. helyen végeztek. A csapat tagjai: 
Ferenczi Balázs, Gerván Bence, Varga Marcell és Tichy Áron. 

Gratulálunk a gyerekeknek, és felkészítő tanáraiknak, Bertókné 
dr. Kisfalvi Gabriellának és Szabó Tibornak! 

 

Ezüstérem a Bolyai  
matekversenyen 
 
A Bolyai Matematika Csapatverseny Délnyugat-Pest megyei for-
dulójára 2022. október 14-én került sor. A 4. osztályosok csapata, 
Szalay Ági néni és Ispán Marietta néni diákjai 2. helyezést értek 
el és ezzel bejutottak az országos döntőbe! 

A „Kis Tudósok” csapat tagjai: Wancsakovszky Zalán, Garics Olívia, 
Kovács Flóra és Ferenczi Zsófia. 

Büszkék vagyunk rájuk és gratulálunk a gyerekeknek és pedagó-
gusaiknak is! 

 

Harmadik hely a futsal 
diákolimpián 
 
A futsal diákolimpia körzeti döntőjében iskolánk csapata a III. 
helyen végzett (a IV. korcsoportban). A versenyen nagyon jó volt 
a hangulat és rendkívül ügyesek voltak a srácok! 

A gyerekek megismerték, felelevenítették Szent Márton 
történetét, jó cselekedeteit, amik a mai napig segítik emlékét 
megőrizni. A hozzá kapcsolódó történetek, népszokások a 
kisebbek érdeklődését is felkeltették. A Maci csoportos gyerekek 
az „Így tedd rá!” módszer segítségével adták elő műsorukat, 
amellyel elkezdődött a várva-várt lámpás ünnepség. A lámpások 
meggyújtása után elindult a lelkes csapat az óvoda-környéki 
utcákban. A sok kis lámpás vonulása gyönyörű látvány volt. Az 
óvodába visszatérve már a lobogó tábortűz, hagymás zsíros 
kenyér, sós és édes sütemények sokasága, meleg tea fogadta 
őket. A gyerekek nagy örömére ismert libás mesék vetítésére is 
sor került. Köszönjük a Szülői Szervezetnek és a szülőknek, hogy 
segítségükkel maradandó élményben részesülhettek az óvodá-
sok! 

A követkető héten az egészséges életmóddal foglalkoztak a cso-
portok. Külön kitértek a mozgás, az egészséges táplálkozás, a 
megfelelő higiéniai szokások fontosságára. 

Advent közeledtével óvodánkat téli, ünnepi díszbe öltöztettük. 
Az adventi vásár a Szülői Szervezet irányításával és a szülők 
segítségével közösen történt. Az adományokból befolyt 
összeget a gyerekek javára fordítják. 

Az érdeklődő szülők hangulatos fényben, karácsonyi dallamok 
közepette válogathattak a sok szép, tartalmas könyv, egyedi 
készítésű dekorációk, ajándékok, játékok között. A finom tea és a 
sok sütemény sem maradhatott ki a bőséges választékból. 

Következő napon már az adventi kézműves játszóházba vártuk 
a családokat. A szülőkkel közösen készíthettek a gyerekek kará-
csonyi díszeket, dekorációkat. Lelkesen, több-kevesebb segít-
séggel születtek a szebbnél szebb alkotások, amivel már a kará-
csonyvárás időszakára hangolódtunk. Az adventi koszorún meg-
gyújtottuk az első gyertyát. 

Telki Zöldmanó Óvoda 
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Csapatösszetétel: Balázsi Zoltán, Bánás Wendel, Fogarasi Kevin, 
Milesz András Alexander, Pintér Dávid, Rácz Károly Márton, 
Taksonyi Zalán, Teichter Gianni, Van den Akker Liam, Vukman 
Milán. 

Matesz Marianna testnevelőtanár 

 

Streetball diákolimpia 
 
2022. november 23-án szeretett iskolánk részt vett az első B33 
streetball diákolimpián. 

Egy csapatot indítottunk, akik a III. korcsoportot képviselték. A 
csapat összetétele a következő volt: Ispán Balázs, Iván Tamás, 
Rédey Barnabás és Simon Mátyás. 

Mivel ebben a sportágban összevonták a III. és IV. korcsoportot, 
mindössze 2 csapat képviselte a III. korcsoportot a tornán, a 
többi csapat kivétel nélkül a IV. korcsoportba tartozott. 

Saját korcsoportjukban a mérkőzést a fiúk szinte erőfeszítés 
nélkül, nagyon elegánsan, egyetlen személyi hiba nélkül 
nyerték. A nagyobbak ellen is volt egy nagyon szoros meccs, a 
Shiller shoot ellen csupán egy ponttal kaptak ki, egy utolsó perc-
ben bedobott 3 pontosnak köszönhetően. 

Mondhatom, hogy minden csapatot, akik ellen kiálltunk, nagyon 
megizzasztottak fiaink, és töretlen lelkesedéssel álltak neki az 
újabb és újabb meccseknek. A fiúknak minden meccs végén 

gratuláltak a nagyok, és elmondták nekik, hogy fantasztikusan 
játszottak. Meg kell említenem Karskó János munkásságát, azt 
látom, hogy a kezei alatt dolgozó gyerekek kivétel nélkül na-
gyon magas szinten teljesítenek a sportágban, és ez biztosan 
nem a véletlen műve. Szeretnék ezúton neki is gratulálni 
csodálatos munkájához, mert mindezt elsősorban neki köszön-
hetjük! A fiúk egy molten 3x3-as meccslabdát kaptak ajándékba. 

Összegezve: nagyon jó volt a hangulat, és olyan tapasztalatokra 
tettünk szert, amiket a következő évben remekül hasz-
nosíthatunk majd. 

Matesz Marianna testnevelőtanár 

 

Európai Hulladékcsökkentési 
Hét 
2022. november 21-27. 

Idén is csatlakozott iskolánk az Európai Hulladékcsökkentési 
Héthez, amelynek idei tematikája a textil körforgásáról és a 
pazarlás megállításáról szól. „A pazarlás nem divat” - ez a hét 
mottója. 

Intézményünkben Balogh Edina tanárnő jelentkezett plakáttal 
és számos kreatív ötlettel, amelyek közül egy kettős kihívásra 
invitáltuk a gyerekeket és a kollégákat is. Azt kértük tőlük, hogy 
hozzanak gombot, amit felvarrhatnak, illetve egy 5x5-ös méretű 
textilt, amelyet hozzávarrhatnak a kiállított, megkezdett 
takaróhoz. 

Készítsük el közösen az „iskola takaróját”! Az aulában található a 
kihívás helyszíne és egy kis bemutató a különféle varrástech-
nikákról is. A héten a technika, rajz, környezet, napközis és osz-
tályfőnöki órákon foglalkoztunk a témával. November 21-én, 
hétfőn a második szünetben egy rövid bemutatót is tartottunk. 
Nagyon szépen köszönünk minden támogatást! 

Szívesen fogadtuk a textil körforgását és fenntarthatóságát 
segítő minden további megvalósítást a héten és az azt követő 
napokban is. 
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Köszönettel: Balogh Edina és Freili Szilvia tanárnők 

További információk, játékok itt találhatók: https://ewwr.eu/the-
matic_focus/circular-and-sustainable-textiles/ 

Köszönet az adományokért 
 
Iskolánk minden évben a karácsony előtti időszakban részt vesz 
jótékony célú adománygyűjtésen. Idén a ruhaneműket, 
használati tárgyakat és tartós élelmiszereket a Nógrád megyei 
Bátonyterenyére juttattuk el a Máltai Szeretetszolgálat segít-
ségével. 

Az ott élő emberek kérték, hogy továbbítsuk az üzenetüket: 
nagyon köszönik az adományt az iskolai és szülői közösségnek, 
és mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak! 

Az iskolaközösség nevében mi is köszönjük szépen a családok-
nak a felajánlott adományokat! 

Madarak világa 
 
Alsó és felső tagozatos osztályaink is részt vettek a Madarak vilá-
ga című előadáson, amelyen a madárvilág szépségeire, vál-
tozatosságára és alkalmazkodó-képességére hívták fel a figyel-
met. A madarak táplálék-állatainak szerepeltetésével (rovarok, 
rágcsálók, stb.) a biológiai rendszer összefüggéseit mutatták be. 
Elmesélték, miért és miről énekelnek madaraink, mekkorák, hol 
élnek és mivel táplálkoznak, mit tegyünk vagy ne tegyünk ter-
mészeti környezetünk védelme érdekében. (Állatszereplők: sikló, 
patkány, sün, kanári, kuvik, uhu, Harris héja.) 
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Rajz- és  
fotópályázat 
 
A 2022-es rajz- és fotópályázatra - amelyet az iskola 20 éves 
jubileumának apropóján írtunk ki - több mint 120 pályamunka 
érkezett tanulóinktól. 

Gratulálunk diákjainknak a szép rajzokhoz, festményekhez és 
fényképekhez! 
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Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 
beosztása az év hátralévő részében, valamint 
2023. január 1-jén következőképpen alakul:   

 

december 24., szombat 14:00-18:00 - Dió Patika 

december 25., vasárnap, munkaszüneti nap 10:00-18:00  
- Park Center Patika 

december 26., munkaszüneti nap 10:00-18:00 - Póczi Patika 

december 31., szombat 14:00-18:00 - Angyal Patika 

január 1., vasárnap, munkaszüneti nap 10:00-18:00 - 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: 
 
Herédi Péter és Zömbik Fruzsina 2. 
gyermeke: Panna 
Segesdi Tamás és Valenti Zsófia 1. gyermeke: Zoé 
Szecsődi Gábor és Szecsődiné Pálfi Mariann 2. gyermeke: 
Milán 
Török András és Celedes Hajnalka 1. gyermeke: Nimród 
András 

Gratulálunk! 

 
 

Telki Napló  
hirdetésfelvétel:  

 
munkaugy@telki.hu 

 
06-26/920-806

Ehavi számunk címlapján  
Simon Tivadar 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! 
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