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Hamarosan itt a tavasz. 
Átvészeltük a telet, ami az 
ismert energiahelyzet 
miatt sok bizonytalanság-
gal telt. Szerencsére nem 
a legrosszabb forgató-
könyv valósult meg, így a 
takarékosság, és némi 
észszerű önkorlátozás e-
légségesnek bizonyult a 
helyzet kezeléséhez. 
Intézményeink sorra áll-
nak vissza a normális, 
megszokott működési 
rendbe, legutoljára a pol-
gármesteri hivatal. Kö-
szönjük a türelmet! 

Ilyenkor van itt az ideje az 
éves költségvetés elkészí-
tésének is. A képviselő-
testület elfogadta a költ-

ségvetési rendeletet, így megkezdődik az éves rendes 
gazdálkodás. A tervben minden területnek jut forrás, semmiről 
sem kell lemondanunk, igaz, a takarékosság továbbra is 
jellemző. Folytatódik az útfelújítási program, újabb rendezett 
utcákkal leszünk gazdagabbak. Az intézmények is megkapták a 
működésükhöz szükséges kereteiket, bár óvatosságból az üte-
mezés helyenként bevárja a tervek valós teljesülését. 
Folytatódni fog a fásítás is, és újabb térfigyelő kamerákat ter-
vezünk kihelyezni. 

Idén átalakul az orvosi ügyeleti ellátás. Az év folyamán valamikor 
az országos mentőszolgálat fogja átvenni a feladatot. Addig 
azonban a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) keretein 
belül kell megoldani a Budakeszin működő szolgálati ellátást. 
Ezért a BÖT pályázatot fog kiírni a feladatra, arra az időszakra, 
amíg az átalakulás meg nem történik. 

Az idei évben az önkormányzat várhatóan kevesebb pályázati 
lehetőséghez fog jutni. Bízunk azonban abban, hogy a vál-
lalkozói szféra pályázati lehetőségei nem csökkennek. Erről a 
Széchenyi Programiroda fog majd vállalkozói fórumot, tájékoz-
tatást tartani. 

Megtörtént a műszaki átadása a zsámbéki központi szenny-
víztisztítónak. Mostantól szennyvizünk zárt vezetéken jut el 
Zsámbékra, a patak pedig mentesül mindenfajta terheléstől. 

Felpezsdült a helyi közösségi, kulturális élet is. Bár a Faludisznaja 
rendezvényt a viharos szél kis híján ellehetetlenítette, azért 
voltak szép számmal bátor vállalkozók, akik meglátogatták. A 
Falufarsang a sportcsarnokban, az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvány szervezésében sikeres esemény volt. Köszönet a 
szervezőknek és a támogatóknak a megrendezésért és a jó cél 
támogatásáért! Beindultak a Kodolányi Közösségi Ház program-
jai is, és üzemel a nagy népszerűségnek örvendő könyvtár. 
Pályázatot írtunk ki a közösségi házban lévő büfé üzemel-
tetésére. Ha akad elkötelezett vállalkozó, akkor a közelgő jó 
időben már a teraszon lehet kávézgatni és beszélgetni. 

És végül a legjobb hír: már csak néhány hét, és visszavonhatat-
lanul itt a tavasz! 

Deltai Károly 
polgármester 

 
Kép forrása: Pixabay 
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Polgármester naplója 
Tavaszra várva

2023. február 17-től ismét a korábban megszokott pénteki ren-
delési időben várja a pácienseket Dr. Kiss-Leizer Márta felnőtt 
háziorvos, valamint Dr. Asztalos Mária gyermekorvos a Telki 
Egészségházban. 
 
Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos 
 
Rendelési idő: 
Hétfő: 14:00-17:00 
Kedd: 8:00-11:00 
Szerda: 14:00-17:00 
Csütörtök: 8:00-11:00 
Péntek: 11:00-14:00 

Dr. Asztalos Mária gyermekgyógyász és fül-orr-gégész  
szakorvos 
 
Rendelési idő: 
Hétfő: 8:00-10:00 
Kedd: 13:00-16:00 
Szerda: 8:00-10:00 
Csütörtök: 13:00-16:00 
Péntek: 8:00-10:00 
 
Tanácsadás: 
Hétfő: 10:00-12:00 
Szerda: 10:00-11:00 

Újra a megszokott időben zajlik a rendelés 
az Egészségházban 
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Adófizetési határidő jön 
Tisztelt Adózók! Telki Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a telekadóról szóló 18/2022. (XI.15.) számú és az épít-
ményadóról szóló 21/2022. (XI.15.) számú önkormányzati ren-
deleteivel módosította a telekadó mértékét és az épít-
ményadónál a kedvezmények rendszerét. 

A megváltozott adómértékekkel számolt adófizetési 
kötelezettségről minden adózó névre szóló határozatot kap 
február folyamán. Az adókivetésről szóló határozatokkal egyide-
jűleg minden adózó megkapja az adóhoz kapcsolódó befizetési 
bizonylatokat (csekkeket) is. 

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

Azon adózók, akiknek a 2023. évben fizetendő adójuk nem vál-
tozik, határozatot nem fognak kapni – esetükben az adó egyen-
legértesítő kerül kiküldésre, amelyből értesülhet az adófizetési 
kötelezettség mértékéről. Ugyanígy azon adózók részére is 
egyenlegértesítő kerül kiküldésre, akiknek adóhátralékuk van 
nyilvántartva a helyi adóhatóságnál. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók konkrét, aktuális 
adófizetési kötelezettségeik összegét az elektronikus tárhe-
lyükről elérhető adószámla-kivonat tartalmazza. 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra 
kötelezett adózónak a belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról 
történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel; pénzforgalmi 

bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-
átutalási megbízással (csekkel), vagy belföldi bankszámlájáról 
történő átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel lehet teljesíte-
nie. 

Tájékoztatni szeretnénk az adózókat, hogy a szeptemberi adó-
fizetési határidő előtt újabb értesítők és újabb befizetési bizony-
latok (csekkek) nem kerülnek kiküldésre, ezért kérünk minden 
adózót, hogy a szeptember 15-i határidő betartására pontosan 
figyeljen oda! 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Jogszabályváltozás miatt az idei évben az Országos 
Mentőszolgálat veszi majd át a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás 
ellátását. 

Az átalakulás pontos részletei egyelőre még nem ismertek, az 
átadásig a korábbi szolgáltatók látják el az ügyeleti feladatokat. 

 

A jelenlegi háziorvosi ügyelet 
elérhetőségei 
 

Cím: Budakeszi, Fő u. 179. 
 
Rendelési idő: hétköznapokon 16 órától reggel 8 óráig; valamint 
munkaszüneti és ünnepnapokon 0-tól 24 óráig 

Telefonszám: 06 23 451-731 

 

Kép forrása: Pixabay 

Átalakul a háziorvosi ügyeleti  
rendszer 
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1996 októberében jelent meg a Telki Napló első példánya. Hogy 
azt követően következetesen minden hónapban így történt-e, 
sajnos nem lehet tudni. Különösen ettől az időponttól 2002-ig 
rendkívül hiányosan lelhetőek fel darabjai. Sőt, az 1999-es és 
2000-es esztendők egyetlen kiadványa sem található meg sehol. 
Lehet, hogy nem is készült belőle ekkortájt? 

2002 óta már nagyjából megtalálhatóak a Napló egyes számai, 
2010-től pedig már digitalizáltan is elérhetők (a Telki Portálon)! 

Nincs tudomásom arról, írja-e manapság Telki krónikáját bárki is. 
Márpedig ha nem, egy ilyen gyűjtemény nagy szolgálatot tehet 
az utókor azon lokálpatriótáinak, az érdeklődőknek, akik 
szívükön viselik településünk ügyeit. A közelmúltban elhatároz-
tam hát, megkísérlem a fellelhető korábbi kiadványok legalább 
egy-egy példányainak összegyűjtését. 

Több kört tettem már. Felkerestem a Telki Polgármesteri 
Hivatalt, az Országos Széchenyi Könyvtárt, és több olyan telki 
lakost is megkérdeztem, akik részesei voltak az újság megje-
lenítésének, írásaikkal segítették a lapot, vagy csak lokálpatrió-
taként megőrizték, így feltehetően rendelkeznek régebbi kiad-
ványokkal. 

A nyilvánosság ezen fórumát is felhasználva folytatom hát a 
kutakodást, kérve azok segítségét, akik rendelkeznek a hiányos 
időszak valamely példányával! Kérem, jelentkezzenek, ha át 
tudnák adni a lapokat a Helytörténeti Gyűjtemény számára, 
vagy lehetőséget biztosítanának arra, hogy egy másolat készül-
hessen az adott lapszámokról! Talán még nem késő, hogy ezzel 
szolgálatot tegyünk az utókornak! 

Kedvcsinálóként a cikk mellett látható néhány érdekesség az 
első, 1996-os kiadványokból: keretes írás a Telki Napló megje-
lenéséről, a lap céljairól, és hogy mi történt Telkiben a háború 
vége felé, majd az azt követő évekből, amikor 1998-ban hiva-
talosan is elérte településünk lakossága az ezres lélekszámot. 

 
Szigeti Antal 

helytörténeti referens 
Email: szigetiantal2089@gmail.com 

Telefon: 06-20-911-7288 

Újságunk, a Telki Napló 
– avagy hogyan szolgálhatja a jelen mellett az utókort is? 
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Újra együtt töltöttük a Faludisznaját 
 

Nagy várakozások közepette, február 4-én került sor Telki idei 
első nagy rendezvényére, a falusi disznótor köré szervezett 
Faludisznajára. 

Talán a bő két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény egyko-
ri alapítói sem sejtették, milyen fontos hagyománnyá válik 
településünkön ez az esemény. Az évek múltán csak a környezet 
változott (előnyére), az alapcélok viszont nem: a fő szándék ma 
is az, hogy teret adjon a falusi disznóvágás bemutatásának, 
közelebb hozza egymáshoz Telki lakóit, miközben az ideláto-
gatók finom, friss, toros finomságokat tudnak megízlelni. 

A kétezres évek elején még egy romos Pajta adott otthont a 
Faludisznajának, napjainkban ugyanakkor már egy szépen 
felújított épületben zajlik a hús feldolgozása, és persze az 
elkészült „disznóságok” – toros káposzta, sült tarja és kolbász – 
elfogyasztása. Idén a programokat gazdagította még a 
Falusütije verseny, a töltött káposztakészítés, valamint a bor- és 
pálinkakóstolás is. A 2019-ben átadott közösségi ház kis- és 
nagyterme otthont adott egy hangulatos táncháznak, egy 
érdekes bábelőadásnak, és kézműves foglalkozás is várta a 
családokat. 

Az egész napos eseményfolyamra sokan ellátogattak, így 
elmondható, töretlen az évadnyitó rendezvény népszerűsége. 
Remélhetőleg újabb bő két évtized múlva, a 2040-es évek 
közepén is arról számolhat majd be az aktuális Telki Napló, hogy 
a település lakói továbbra is szeretik és megbecsülik ezt a ha-
gyományos közösségi programot, amelyen évről évre jókat 
ehetnek-ihatnak, miközben közelebbi és távolabbi szomszéd-
jaikkal ismerkedhetnek meg és beszélgethetnek. 

Szilágyi Balázs 
Fotók: Jakab-Mária Ilona, szb 

 

A Faludisznaja versenyeinek eredményeiről, támogatóiról a 
következő számunkban olvashatnak majd összesítést! 
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Telkiben 2011 óta működik termelői piac. A piac fenntartója Telki 
Község Önkormányzata, az üzemeltetést (a piacnapok 
szervezését, az árusokkal való rendszeres kapcsolattartást, papír-
jaik ellenőrzését) pedig a KoKuKK Egyesület végzi. A piac non-
profit jelleggel működik. 

Mindez 2022-ben a következőképpen nézett ki. Január 15-től 
december 17-ig minden második szombaton összesen 25 piac-
napot tartottunk. A piacon az árusok – a környékbeli termelői 
piacok gyakorlatához hasonlóan – jelképes helypénzt fizetnek. 
Tavaly összességében 228 ezer forint helypénzt szedtünk be. 

A piac költségei között egy jelentősebb tétel van. Minden piac-
napért 5 ezer forint bérleti díjat fizetünk a Kodolányi János 
Közösségi Háznak, ami jelképes, legfeljebb az önköltséget fedező 
térítés. Az önkormányzat ezen a módon támogatja a termelői 
piac működését. Ez a kiadás tavaly 125 ezer forintot tett ki. 

Ezen túl már csak minimális költségeink vannak. Például minden 
alkalommal lefőzünk egy termosznyi friss kávét az árusoknak. 

Közülük többen már 5-kor itt vannak, hogy nyitásig kirakodva 
várják a vevőket, így jól esik nekik egy forró, erős kávé. A tejes egy 
liter friss tejjel járul hozzá a kollegiális reggeli kávézáshoz. 

2022-ben a piaccal kapcsolatos – pénzbeli – költségek összesen 
132 ezer forintot értek el. Az üzemeltetési feladatokat az 
egyesület tagjai önkéntes munkaként végzik. A helypénzbevétel-
ből fennmaradó jövedelmet, ami tehát tavaly 96 ezer forintot tett 
ki, a KoKuKK Egyesület a közhasznú programjaira használja fel. 

KoKuKK Egyesület 

A telki termelői piac 2022-ben 
A KoKuKK Egyesület beszámolója 

Madárgyűrűzés mindenkinek! 
A KoKuKK Egyesület szervezésében 2023. február 25-én, szom-
baton 10 és 13 óra között ismét madárgyűrűzési bemutatót tart 
Kocsis Zsuzsa, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület munkatársa. 

A foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt élvezetes 
családi program, a részvétel ingyenes. Kérjük, a foglalkozás 
zavartalansága érdekében kutyát ne hozzanak magukkal! 

A bemutató helyszíne az Öreg Tölgy Tanösvény nyitótáblájánál, 
az erdőszéli padoknál lesz. Az oda vezető földút a Rozmaring 
utcáról nyílik, és zöld négyzet turistajelzés is jelöli. 

Rossz idő – erős szél, eső – esetén a madárgyűrűzés időpontja 
február 26., vasárnap délelőtt! Erről aznap tájékoztatást adunk a 
Telki Facebook-csoportban, továbbá érdeklődni lehet a 06-20-
321-9707-es telefonszámon is. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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A Telkivel szomszédos erdőterületeken működik egy madárodú-
telep, amely mára kb. 45 darabból áll. A fenntartásával kapcso-
latos feladatokat a KoKuKK Egyesület végzi, amihez most önkén-
teseket keresünk. 

Mivel a mai, jellemzően egykorú erdőkben kevés az odvas fa, 
ezekkel a mesterséges odúkkal igyekszünk segíteni az odúkban 
fészkelő madárfajok szaporodását. Egy-egy odúban évente akár 
két fészekalj is felnevelkedik, a kirepülő madarak után pedig sok-
szor pelék használják őket. Az odúk „forgalmát” a Magyar 

Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egye-
sület munkatársa 
kezdettől fogva meg-
figyeli és rögzíti, az 
adatok tehát kutatási 
célokat is szolgálnak. 

A madarászcsapat a 
madarász munkáját 
támogatja. A fészke-
lési szezont követően 
segít kitakarítani az 
odúkat, gondoskodik 
a megroggyant dara-
bok megjavításáról, és 
ha szükséges, kezde-
ményezi a javíthatat-
lanok cseréjét. Nyil-
vántartást, feljegy-
zéseket vezet az 
odútelep egységeiről, 
a munkák során 

szerzett megfigyeléseit, észrevételeit megosztja a madarásszal. 

A csapatba 3-4 fő önkéntest keresünk, akik érdeklődnek a 
madarak iránt, és/vagy az odújavításokban segítenének, és 
ideális esetben több évig is tudják vállalni a feladatot. Ez évente 
kb. kb. 2-3 alkalomra szóló, pár órás elfoglaltságot igényel, és 
cserébe sok természetközeli élményt nyújt a résztvevőknek. 

Jelentkezését várjuk az erikabellon8@gmail.com címre! 

KoKuKK Egyesület 

Mi fán terem a madárgyűrűzés? 
 
A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, amely a madarak egye-
di jelölésén alapul. A sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak 
minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy megkerülése 
sokat árul el életükről, különösen mozgásukról, vonulásukról. 

A madarak jelölésére használt, egyedi kóddal ellátott fém láb-
gyűrűt először 1899-ben alkalmazták. Magyarországon – Dánia 
és Németország után – a világon harmadikként, 1908-ban 
gyűrűzték meg az első madarakat. Az adatok tudományos fel-
dolgozását ma már nemzetközileg összehangolt rendszerekben 
végzik. 

A gyűrűzendő madarak befogására módszerek, csapdák, beren-
dezések százait kísérletezték ki. A legelterjedtebb fogóeszköz az 
úgynevezett függönyháló, amely a kis és kisebb-közepes 
méretű fajok esetében használható hatékonyan. Szombaton mi 
is egy ilyet fogunk látni. 

KoKuKK Egyesület 

Jelentkezzen a természetközeli 
élményekért! 
Odútelep gondozására madárbarát önkénteseket keres a KoKuKK
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A BudapestGO ezentúl az agglomerációban élőknek is jelentős 
segítséget nyújt az utazástervezésben. A BKK applikációjában a 
MÁV–VOLÁN-csoport együttműködésében a MÁV-HÉV és MÁV-
START érintett járatai után január 25-étől már elérhetők a 
Volánbusz Budapest elővárosában közlekedő regionális 
autóbuszainak valós idejű adatai is: a felhasználók láthatják az 
autóbuszok aktuális helyzetét, illetve azt is, hogy azok pontosan 
mikor érkeznek egy megállóba, vagy mikor indulnak onnan. 

A Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan fejleszti a 
BudapestGO-t, amelyben immár a Volánbusz 300-899 számú 
regionális járatainak valós idejű járatinformációi is elérhetők. Az 
újítás elsősorban az agglomerációban élőknek nyújt segítséget, 
akik közül sokan nap mint nap utaznak lakóhelyük és a főváros 
között. 

A fejlesztésnek köszönhetően ezentúl az agglomerációban élők 
a regionális járatok esetében is pontosan láthatják, hogy a 
lakóhelyük és a célállomás között hogyan, milyen járatokkal és 
mennyi idő alatt tehetik meg az általuk tervezett utat. 

•      Térképen követhető, hogy éppen hol jár a sárga színnel jelölt 
busz, és mikor érkezik a megállóba, így kiszámíthatóbb lesz a 
közlekedés. 

•      Amennyiben a járat elindult a végállomásról, a megállóhe-
lyeken is valós adatok jelennek meg. 

•      Utazástervezés során a beállítások menüpontban állítható 
be, hogy a Volánbusz járatokkal is tervezzen az alkalmazás. 

•      A „járműről tervezek” funkcióval ez úgy is lehetséges, ha már 
az utas felszállt a járatra. 

•      A BudapestGO abban is segít az ügyfélnek dönteni, hogy az 
agglomerációból egy elővárosi vonattal vagy egy regionális 
busszal lehet gyorsabban átszállni a BKK egyik járatára, és 
elérni a fővárosi célját. 

•      Az utazástervezés mellett az utasok a helyi és a helyközi 
(kivéve környéki) Volánbusz-járatok igénybevételéhez szük-
séges jegyeket és bérleteket továbbra is megvásárolhatják a 
BKK-nak a Közlekedési Mobiljegy rendszerhez csatlakozó 
alkalmazásában. 

Az újításnak köszönhetően mostantól minden fontos szolgál-
tató, a BKK mellett a MÁV-START, a MÁV-HÉV és a Volánbusz 
járatai is elérhetők a BudapestGO-ban. A BudapestGO applikáció 
legújabb verziója letölthető a Play áruházból és az App Store-
ból. További információk a témában a Volánbusz honlapján 
(https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/BudapestGO) 
találhatók. A BudapestGO-ról a BKK weboldalán (https://bkk.hu/ 
jegyek-es-berletek/budapestgo/) lehet tájékozódni. 

Forrás: Volánbusz Zrt. 

Már a Volán járatok adatai is  
szerepelnek a BKK applikációjában 

Piacnapok Telkiben 
 

Kéthetente szombaton délelőtt a  
Pajta-Faluházban 

 
2023-ban – a Telki Napló februári számának 
megjelenését követően – az alábbi napokon 
lesz termelői piac Telkiben: 
 

február 25., 
március 11., 25., 
április 8., 22., 
május 6., 20., 
június 3., 17., 
július 1., 15., 29., 
augusztus 12., 26., 
szeptember 9., 23., 
október 7., 21., 
november 4., 18., 
december 2., 16., 30. 
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Komlóssy Ferenc az „Esztergom főegyházmegyei római katho-
likus iskolás története” című művében (Esztergom, 1896) arról 
számol be, hogy Telki nem rendelkezett önálló iskolával egészen 
1840-ig. Az itteni gyermekek Budajenőre jártak tanulni, mígnem 
1840-ben az apátság saját költségén építtetett egy helyi iskolát. 
A beszámoló szerint azonban a tanító fizetése olyan csekély volt, 
hogy abból nem lehetett megélni, ezért a gyerekeknek 1860-tól 
ismét Budajenőre kellett átjárniuk. 

1869-ben Telki község a tanító fizetését felemelte és önálló 
„tanítói állomást” létesített. Az iskola épülete azonban olyan 
romos volt, hogy a miniszter engedélyezte egy új létesítését, 
amelynek költségeit szintén az apátság fedezte. „Ez az új iskola – 
mely elégséges tanterem és kellő tanítói lakással bír – 1888-ban 
lett átadva rendeltetésének.” 

Arról is számot ad Komlóssy Ferenc, hogy az iskola csak a 
legszükségesebb tanszerekkel van ellátva, könyvtára, testgya-
korlótere nincs és kézimunkát sem tanítanak. A kántortanítóit is 
megemlíti, köztük Richter Ferencet, aki 1840-től 1860-ig, Haberl 
Ruppertet, aki 1869-től 1875-ig, Szantner Kajetánt, aki 1875-től 
1887-ig, és Balzer Adolfot, aki 1887-től 1888-ig volt Telkiben 
tanító. 1888. december 17-től Práger Ferenc lett a kántortanító, 
aki 1855-ben a tiroli Schwatz mezővárosban született, és a pécsi 
tanítóképzőben szerzett oklevelet 1886-ban. Fizetése 410 forint 
volt. 

1901. július 11-én a Néptanítók lapjában jelent meg egy hirde-
tés, amely szerint pályázatot hirdetnek a kántortanítói állásra 
Telkibe. Néptanítók Lapja, 28. szám, 1901. július 11. 

 

Milyen juttatásokat is kapott akkoriban 
egy kántortanító? 
 

1901-ben, még a háború előtt 868 korona juttatás és lakás járt 
egy kántortanítónak. A fotón lévő hirdetésből is látszik, hogy 
olyan lakást kapott a tanító, amelyhez pince és présház is tarto-
zott. A Néptanítók Lapja 1918-ban a háború szomorú 
következményei és a hadikölcsönök mellett arról adott hírt, 
hogy Telkiben a kántortanítói állás elhalálozás folytán 

megüresedett. (Néptanítók Lapja, 24. szám, 1918. június 13.) Az 
állásra pályázatot írtak ki. 

A tanítói javadalmazás akkoriban ezeket a juttatásokat tartal-
mazta: 2 szoba, konyha, kamara, pince, istálló, 1200 négyszögöl 
szántóföld, 200 négyszögöl kert, pénzbeli ellenérték 14 köb-
méter hasáb tűzifáért. Ezen kívül a tanító fizetése a díjlevél 
szerint 1029 korona, 98 fillér. A jelentkező német nyelvtudása 
előnnyel járt. 

Hogy ez a fizetés sok volt-e vagy kevés, annak megállapítására 
az 1901-es kántortanítói javadalmazást összevethetjük a 
Budajenő-Telki körjegyző által 1904-ben kapott fizetéssel. 

Hirdetés 1904. november 30-án a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
Vármegye Hivatalos Lapjában 

 

A biai Gerebély főszolgabíró hirdetményt tett közzé a 
megüresedett körjegyzői állásra. Eszerint 1904-ben Budajenő-
Telki körjegyzője a következő javadalmazást kapta Budajenő 
községtől (Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 48. 
szám, 1904. december 1.): 400 korona készpénzfizetés, 13 
1156/1600 hold föld haszonélvezet, 16 méter tölgy hasábfa 
házhoz szállítva, 30 korona tiszteletdíj az adófőkönyvek után, 48 
korona irodafűtési átalány. Telki községtől 400 korona készpénz-
fizetés, 64 korona búza átalány, 16 méter tölgy hasáb fa, házhoz 
szállítva, 30 korona tiszteletdíj az adófőkönyvek lezárásáért, 36 
korona irodafűtési átalány. Ezen felül mindkét községtől az 
italmérési adó beszedési jutalékának fele része és szabad lakás, 
valamint a magán munkálatokért a szabályrendeletileg megál-
lapított díjak szedhetése. 

dr. Égertz Andrea 

A telki iskola az 1800-as évek végén és a 
korabeli tanítói fizetések
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„Mondd, ugye, nem süket a szeretet, 
Ha november után majd a december követ? 
Ugye, hallod a szív énekét, december? 
Legyen minden nap ünnep a szívünkben, s nemegyszer!” 

Szűcs Judit: Levél a szeretet hónapokhoz 
 
A december a várakozás, készülődés, advent, Mikulás, 
ajándékozás, ünnep, szeretet, család, csillogás, fenyőfa, kará-
csonyfa, angyalok, Jézus születése jegyében telt. Az első nagyon 
várt eseményünk december 6-án a Mikulás érkezése volt. Sajnos 
tavaly csak az ablaküvegen keresztül láthattuk őt, ezért idén 
nagy izgalommal vártuk a találkozást. A gyerekek bátran 
fogadták, verseltek és énekeltek neki. Volt, aki keksszel és tejecs-
kével várta, és sok rajzot is készítettek neki ajándékba. Nagyon jó 
volt ismét a közelében lenni! 

Sokat beszélgettünk a családról, a szeretetről, a „családi fészek 
melegéről”. Családi fotókat gyűjtöttünk, rajzoltunk, festettünk, 
nyírtunk, ragasztottunk, zenét és mesét hallgattunk. 

Minden kis óvodásunk nagyon várta a közelgő ünnepeket, és 
hogy vajon mindenkinek teljesül-e az álma, amit kívánt. Sokat 
beszélgettünk arról, hogy nem csak kapni jó, hanem adni is. Így 
hát felkerekedtünk, és ellátogattunk a Telki Hold Otthonba, hogy 
műsorunkkal felvidítsuk az idősebbeket, és mi is tudjunk adni 
valamit. Ez volt az első „Adni jó” küldetésünk. 

Nagyon izgultak a gyerekek, és mi is, de nagyon kedvesen fogad-
tak minket, és öröm volt látni a mosolygós arcukat a műsorunk 
alatt. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék című könyvéből a 
Fenyőfa című mesét dolgoztuk fel, és jelmezekbe öltözve adtuk 
elő a közönségnek. A legvégén az Adventi hírnök énekre 
meglepetéssel kedveskedtünk az ott lakóknak. Nagyon 
meghatódtak az ajándéktól, amit a gyerekek adtak át nekik. 

A második „Adni jó” küldetésünk a Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtárban volt, ahol a negyedik gyertyagyújtás alkal-
mával ismételten előadtuk a műsorunkat. Új záró résszel 
készültünk erre, közös énekléssel, és mi is meggyújtottuk az 
adventi gyertyáinkat. 
 

A harmadik „Adni jó” küldetésünk az óvoda aulájában volt, ahol 
közösen ünnepeltünk a többi csoporttal. Az előadás alatt 
megérkeztek a csoportokba az ajándékok, amiket nagy öröm-
mel vettek birtokba a gyerekek. 

A Zöldmanó Óvoda hírei 
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Mi, felnőttek is nagyon készültünk a közös ünnepségünkre, 
amire otthonról hozott kis finomságokat hoztunk, illetve elrej-
tett ajándékokat kereshettünk meg, így meglepve egymást. 
Játékra is jutott időnk. A legnagyobb titokban behozott gyer-
mekkori képekről kellett egymást felismernünk, ami nem volt 
könnyű, de nagyon jókat mosolyogtunk egykori önmagunkon. 
Az este fénypontja a Kiss Zenede növendéke, Szalai Ádám (volt 
óvodásunk) furulyajátéka volt. Ezúton is nagyon szépen köszön-
jük a színvonalas műsort! Ezt követően nagyon kellemes beszél-
getés alakult ki, jól esett egy kicsit megpihenni, együtt lenni és 
kikapcsolódni a rohanós mindennapok után. 

A hosszú pihenés után januárban nagy izgalommal érkeztünk 
vissza az óvodába. Ismét meglátogatott minket Zsuzsa néni, aki 
a Madarászovisoknak tartott nagyon érdekes természetismereti 
foglalkozást „Farsang az állatvilágban, álcázás” címmel. Nagyon 
nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek a madagaszkári 
bütykös csótányt, a füles botsáskát és a békát. Levonták a nagy 
tanulságot, hogy miért is jó rejtőzködni – hiszen milyen igaz a 
mondás: „Ha nem látsz, nem eszel meg”. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Telki Község Önkormány-
zatának, az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítványnak és a Telki 
Zöldmanó Óvoda Szülői Szervezetének az egész éves segít-
séget, a támogató együttműködést! 

Jó egészséget és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívá-
nunk mindenkinek! 

 

Telki Zöldmanó Óvoda 
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Vár az iskola! 
 
A sikeres felnőtt élet megalapozása az általános iskolában 
kezdődik, jó esetben már korán megmutatkozik a tehetség. 
Intézményünk feladatának tekinti ennek kibontakoztatását, 
segítését. Hisszük, hogy mindenkiben rejtőzik valamilyen tehet-
ség, mindenki tud valamilyen területen kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtani. A támogató, szerető légkör szárnyakat ad a 
kisgyermeknek, kamaszkorban pedig elengedhetetlen. 

Az iskola jelen van minden család életében, meghatározza a 
mindennapokat; a tanulás, a dolgozatok, a jegyek, a különórák, a 
sikerek és a kudarcok körforgásában éljük a hétköznapokat. 
Természetesen minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke 
örömmel járjon iskolába, és a lehető legtöbb olyan tudást 
sajátítsa el, amilyet a későbbiekben kamatoztatni tud. 
Pedagógusaink igyekeznek mindent megtenni ennek 
érdekében. 

A jó alapok, a jó családi háttér, és a támogató iskola, amely teret 
ad a tehetségek kibontakozásának, záloga a sikeres felnőttkor-
nak, a karrierépítésnek. 

A tanórán kívüli foglalkozások, programok is „jó terepet adnak” a 
tanuláshoz, a másfajta tanuláshoz. Így igyekszünk sokféle prog-
ramot kínálni, sok élményt adni diákjainknak. 

Előtérbe helyezzük az élményeken alapuló oktatást, az igényes 
tanórán kívüli tevékenységek szervezését, a modern pedagógiai 
eljárásokat, a projektmunkát, a külső helyszíni órákat, a tanulói 
aktivitást elősegítő módszereket. 

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, innovatív szemléletet, 
minden, a tanítás-tanulás folyamatát egyszerűsítő, észszerű 
eljárás bevezetését, a csapatmunkát, a tapasztalatok, a jó mód-
szerek átadását, és ezzel a tanárok és a diákok munkájának 
megkönnyítését. 

Jó dolog, ha egy település büszke az iskolájára. Ahhoz, hogy ez 
így legyen, sokat kell dolgozni, számos területen kell helytállnia 
tanárnak és diáknak egyaránt. 
 
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson ben-
nünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy 
megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni 
azt, amit szeretünk csinálni.” 

Szent-Györgyi Albert 

Angol profil 
 
Iskolánk két tanítási nyelvű tagozatán a gyerekek már az első 
osztályban elkezdik az angol nyelv tanulását. 

A kezdeti időszakban a nyelvtanítás csak a szóbeliségre 
szorítkozik, később, az írástanulás előrehaladtával az írásbeliség 
is fokozatosan érvényre jut. Az alsó tagozat évfolyamain a heti 
négy angol nyelvórán kívül két készségtárgy (rajz, technika, test-
nevelés, ének) egy-egy órája is angolul folyik. Jellemzően a har-
madik és negyedik osztálytól anyanyelvi tanárunk vezetésével 
kommunikációs órákon is lehetőségük van a gyerekeknek az 
autentikus nyelvhasználat elsajátítására, ami nélkülözhetetlen 
az eredményes nyelvtanuláshoz. 

A felső tagozatba lépve – ötödiktől nyolcadik évfolyamig – heti 
öt angol nyelvóra, plusz a célnyelvi országok kultúráját és 
történelmét magában foglaló tantárgy, a „célnyelvi kultúra” adja 
a tagozat alapját. Ezt kiegészítve a természetismeret tantárgyat 
is részben angolul oktatjuk. Tanári kapacitásunknak 
megfelelően további tantárgyak tanítását is tervezzük angol 
nyelven a felsőbb évfolyamokon. 

A hagyományos tanulási formákon túl projekt- és témanapokat 
tartunk minden évben, ilyen például az English Day és a Pancake 
Day. 

 

Sakk-logika profil 
 
A sakktanulás rengeteg sikerélményre ad lehetőséget a 
gyerekeknek az iskolában és azon kívül is. Diákjaink rendszere-

Iskolai Hírek
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sen éremmel térnek haza a különböző megyei és országos 
sakkversenyekről – hála Pregitzer György tehetséggondozó 
munkájának. De nem csak azok nyernek, akik eljutnak versenyre: 
a sakk fejleszti a gondolkodást, az előrelátó képességet, a logikát 
és a kudarctűrést. 

A sakk-logika profilú osztályok tanulóinak alsó tagozaton heten-
te két sakkórájuk van, emellett lehetőséget biztosítunk a legü-
gyesebbeknek, valamint a felső tagozatosoknak tehetséggon-
dozáson való részvételre. 

Iskolánkban nem csak a sakkra, mint sportra helyezzük a 
hangsúlyt: tanítóink közül többen elvégezték Polgár Judit 
Sakkpalota tanfolyamait, az ott tanultakkal a többi tanítási órán 
kiegészítik a sakkoktatást, kihasználva a sakk fejlesztő hatásait. 

 

Harmadik korcsoportos fiú 
kosárlabda diákolimpia 
 
Január közepén a Telki Pipacsvirág Iskola diákjaival a 3. korcso-
portos (5-6. osztályos) kosárlabda diákolimpián vettünk részt 
Törökbálinton. 

A résztvevő három csapat (Törökbálint – Bálint Márton; 
Budakeszi – Széchenyi, Telki – Pipacsvirág) körmérkőzéses rend-
szerben mérte össze tudását. Először a házigazdákkal játszot-
tunk. Néhány perc alatt láthatóvá vált, hogy csapatunk jobban 
felkészült, így az első pillanattól fogva, végig vezetve sikerült 
győznünk (Telki–Törökbálint 52:21 – 15:3; 17:4; 8:5; 12:9). 

A második mérkőzés különlegessége az volt, hogy a budakeszi 
csapatban olyanok ellen játszhattunk, akikkel a hétköznapok-
ban együtt edzünk. Valamiért (inkább önbizalomhiány, mint 
játéktudás-hiány miatt) kisebb ellenállásba ütköztünk, mint az 
várható volt. Ez ugyanakkor mit sem csökkent a telki fiúk érde-
mein (Budakeszi–Telki 5:46 – 4:13; 1:14; 0:16; 0:2). 

A résztvevő diákok: Hornyák Patrik, Sabau Sámuel 3. osztály; Kis 
Bálint, Liu Quili 4. osztály; Ádám Benedek, Ispán Balázs, Iván 
Tamás, Siba Dániel, Simon Mátyás, Vörös Máté 6. osztály. 

A legnagyobb köszönet a harmadikos fiúknak szól, akik nélkül 
nem lettünk volna meg a kötelező 10 fővel, így nem is nyerhet-
tünk és nem is juthattunk volna tovább. Gratulálok a csapatnak! 

Legközelebb március 3-án, pénteken délelőtt Telkiben lesz a 
Pest megyei 3. korcsoportos kosárlabda diákolimpia döntője, 
amelyen szerepelni fogunk. 

Karskó János 

Bolyai természettudományi 
csapatverseny 
 
A Bolyai Természettudományi Csapatverseny Pest megye - 
Nyugat fordulójában 6. évfolyamos tanulóink 52 csapatból a 9. 
helyet szerezték meg. Csapattagok: Brickner Marcell, Deme 
Arnold, Tichy Máté és Vörös Máté. 

Szintén a 9. helyen végeztek 48 csapat közül nyolcadikosaink: 
Milesz András, Nádasi Vivien, Pintér Dávid és Szabó Julianna. 

Az alsó tagozatos diákjaink – a 
4.b osztály tanulói, Glemba 
Dávid, Moós Mendel, Oskó 
Samu és Szládovics Mór – is 
szép eredményt értek el, 
tizenhetedikek lettek 68 csa-
patból. 

A verseny mottója: „Az össze-
dolgozás képessége az egyik 
legnagyobb érték az életben.” 

Gratulálunk a tanulóknak, va-
lamint a felkészítő tanárok-
nak, Kuffler Andrásnénak, 
Freili Szilviának és Kocsis 
Tímeának! 

További sikereket kívánunk! 

 

Zrínyi matekverseny 
 
Lapzártakor kaptuk a jó hírt, hogy 18 tanulónk továbbjutott a 
Zrínyi Ilona matematikaverseny 2. fordulójába. 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak! További 
sok sikert kívánunk! 

Továbbjutó tanulóink: 

2. évfolyam: Lindner Zsombor, Németh Marcell, Orosz Tímea, 
Ress Kornél, Turcsányi Bence, Zinner Nóra 

3. évfolyam: Csernus Dorottya, Garics Alíz, Nagy László Máté 

4. évfolyam: Garics Olívia, Kovács Flóra, Wancsakovszky Zalán 

6. évfolyam: Brickner Marcell, Tichy Áron, Varga Marcell 

8. évfolyam: Cserhalmi Ádám, Horváth Márton, Nádasi Vivien 
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Felelős kiadó: 
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Felelős szerkesztő: 
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telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555  

Munkatársak: 
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Cseresnyés Ágnes 
Jakab Mária Ilona 
Koltai Piroska 
Mészáros Szilvia  
Nyomdai munkák: 
SOLONG Press Kft.  
Következő számunk lapzártája: 
március 1. 

Hirdetési díjak befizetési határideje:  március 1. 

Hirdetésfelvétel:  

gazdalkodas@telki.hu tel: 06-26-920-809 

(Új elérhetőségek!) 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi város gyógyszertári ügyeleti 

beosztása 2023. márciusában  
a következőképpen alakul:   

 

március 5., vasárnap 10:00-16:00 - Dió Patika 

március 12., vasárnap 10:00-16:00 - Park Center Patika 

március 15., munkaszüneti nap 10:00-16:00 - Park Center 

Patika 

március 19., vasárnap 10:00-16:00 - Póczi Patika 

március 26., vasárnap 10:00-16:00 - Angyal 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: 
 
 
 
Birkás Zoltán és Takács Katalin 2. gyermeke: Bálint 

Tarr Krisztián és Kalász Vivien 1. gyermeke: Dominik 

 

Gratulálunk! 

 

Helyesbítés 

A Telki Napló januári számában, a 
16. oldalon a Faludisznaja beha-
rangozója kapcsán tévesen a 
Kodoba zenekart tüntettük fel a 
Kolo zenekar helyett. Előbbi 
érkezett hozzánk a februári 
Faludisznaján, míg utóbbi szere-
pelt az őszi délszláv táncházon. 

Szintén előző számunkban, az 5. 
oldalon a korábbi díjazottaknál 
elírás történt: Telki korábbi 
díszpolgárai között nem „néhai”, 
hanem Regős Ferenc nevének kel-
lett volna szerepelnie. 

A hibákért elnézést kérünk! 

Ehavi számunk címlapján 
Kajtor Tamás 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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