
Csak hallanád, be szomorún,
be szépen
szól a tücsök! Valamiben
csalódott?
Rövid a nyár! Elmerülnek a
boldog
napok az idő kéklő
tengerében.
Hogy sír szegény, húros kis
lelke reszket,
majd megszakad belé. Mit
bánja ő!
Ha elpusztul, örök
emlékezetnek
őrzi hangját a fű, a fa, a kő.

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdőalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelődomb
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Telki Egészségnap és Kistérségi
Sportnap 

Idén szeptember 17-én 9. alkalommal rendezzük meg az Egészség
napját Telkiben. Ez a nap az, mely a testi és lelki egészségről, az
egészséges életmódról, a mozgás öröméről és fontosságáról, az emberi
kapcsolatokról, a test és lélek harmóniájának fontosságáról, a családról,
a barátságról és Rólad szól. 10-11. oldal

A gyimesi átkelő történelméből
„Amikor végighaladunk a Gyimeseken, és látjuk a tágas legelőket,
a szép gazdaságokat, nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez nem
mindig volt így. Pedig nem is olyan régen még végtelen erdők
borítottak mindent, és egyedül a határátkelő kezdetleges
hivatalaival képezett lakott szigetet.”

4-5. oldal

Jékely Zoltán: 

Tücsök (részlet)

Kornell családi foci kupa
Telki Község Önkormányzata támogatásával hatodik alkalommal
rendezzük meg a gyerekek és szüleik csapataiból álló családi
versenyt, amely az edzéseken sokszor elhangzó „corner” után kapta
nevét. 12. oldal

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövő-
ben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad,
az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.

8. oldal
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Szénaná thá s
vagyok. Mos-
tantól október-
ig vörös szem-

mel, olykor-olykor szipogva fog-
nak látni.
Korábban azt hittem, hogy az
allergia amolyan úri huncutság,
félúton a szimulálás és a hisztéria
között. Aztán majd’ tíz évvel
ezelőtt, egyik szeptemberi napról
a másikra tüsszögni kezdtem,
nehezen kaptam levegőt, feldagadt
a torkom, az arcom, a szemem,
könnyeztem és mindenem viszke-
tett. Aludni nem tudtam, dolgozni
is csak nehezen, kimerült voltam,
ideges és nagyon nem éreztem
magam jól a bőrömben. Aztán
leesett a tantusz: ez bizony aller-
gia. Orvoshoz fordultam, aki
megállapította, hogy parlagfű,
fekete üröm, csalán és még
néhány növény pollenje váltja ki a
tüneteket. Azóta gyógyszert
szedek, életmódom megváltozott.
A kritikus időszakban naponta
hajat mosok, tartózkodom bizo-
nyos élelmiszerektől (csupa fi-
nomság: dinnye, zeller, mogyoró-
krém) és ami a legfájdalmasabb,
az év legszebb szakaszában a
lehető legkevesebbet lehetek sza-
bad levegőn. Nekem, aki termé-
szetjáró, természetfotós vagyok és
kedvenc időszakom a „vénasszo-

nyok nyara”, ez igazi büntetés.
Mióta érintett vagyok, egészen
máshogy tekintek az allergiára,
egészen máshogy látom a parlagfű
kérdését. Aggódom, hogy a
gyerekeim ne örököljék tőlem a
hajlamot és/vagy ne találkozzanak
olyan dózisban pollennel, illetve a
túlérzékenységet elősegítő kör-
nyezetszennyező anyagokkal,
hogy kialakuljon bennük is az
allergiás túlreakció. Tudom, hogy
az allergia bizony lehet nagyon
súlyos is és nem csak a vicces
tüsszögős, hanem a ijesztő ful-
ladós változatra is fel kell készül-
ni. Minden csak dózis és bal-
szerencse kérdése. Figyelem a
témával kapcsolatos híreket és
könnyebben észreveszem a mellé-
beszéléseket, tereléseket és a
különböző lobbi-erőket a kérdés
kapcsán, legyen szó akár egész-
ségügyről, kormányról, önkor-
mányzatról, vagy gyógyszer-
gyárakról. Észreveszem, hogy
mely országokban nem kell
gyógyszert szednem még szep-
temberben sem, és azt is látom,
hogy melyik megyékben nem
szabad még a kocsi ablakát sem
leengedni, ha el akarom kerülni a
rohamot.
Az előrejelzések aggasztóak. Ma
Magyarországon 2,5 millió re-
gisztrált allergiás él. A tényleges

szám három millió
felett lehet. A par-
lagfű és egyéb
allergén özönnövé-
nyek terjedése meg-
állíthatatlan.  Lassan
átkeresztelhetjük
Magyarországot Al-
géria mintájára
Allergiára. Egyes
prognózisok szerint
hamarosan minden
második magyar
állampolgár parlag-

fű allergiától fog szenvedni. Azaz
minden családban – az Önében is
kedves olvasó – lesz egy-két
allergiás beteg.
Jó hír ez a gyógyszergyáraknak,
kevésbé jó hír nekünk. 

Mit lehet tenni? 
A tudomány mai állása szerint az
allergiáért nem csak a pollent ki-
bocsájtó növény felel. A betegség
kialakulásához bizonyos öröklött
hajlam is kell. De a hajlam és a
pollen együtt sem elég, ha nincs a
szervezet annyira megviselve
egyéb anyagok és hatások: jellem-
zően kipufogógáz, gyógyszerek,
ipari ételadalékok, műanyagokból
szublimáló szennyeződés és
stressz által, hogy irreálisan kezd-
jen reagálni egyébként ártalmatlan
anyagokra.
Ha nincs allergén, nincs allergia.
A parlagfüvet irtani kell. 
Általában véve ügyelni kell kör-
nyezetünkre, különösen a levegő
szennyezettségére, hisz a hatások
összeadódnak.
Ennek megfelelően az Önkor-
mányzat saját területeit gyommen-
tesen tartja, igyekszik elérni, hogy
a szomszéd települések és a Pilisi
Parkerdő területei is parlagfű-
mentesek legyenek. Felszólítjuk a
telektulajdonosokat, hogy kaszál-
ják földjeiket, szükség esetén
kényszerkaszálást rendelünk el.
Ne feledjük: bárki lehet allergiás.
Aki most még nem az, nem jelenti
azt, hogy holnap sem lesz. Gyer-
mekeink pedig oly mértékben
kitettek az összes összeadódó
környezeti hatásnak, hogy elemi
kötelességünk mindent megtenni,
hogy csökkentsük a kockázatot és
esélyt adjunk arra, hogy elkerüljék
az élethossziglani betegséget.

Deltai Károly 
polgármester

A polgármester naplója

A l l e r g i a
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A kicsi is lehet nagy

Az ösztöndíjakról
Telki önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetű általános és középiskolai diákjai számára sport- és művészeti tanulmányaik
segítésére ösztöndíjat alapított. A sportösztöndíj a sportegyesületi tagdíjhoz, míg a művészeti ösztöndíj a művészeti iskolába járó
hallgatók tanulmányaihoz nyújt támogatást. 

A pályázatok feltétele, hogy a pályázó tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj
(28.500 Ft) mindenkor legkisebb összegének 130%-át.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- pályázati adatlap
- tanulmányi jogviszony igazolása
- osztályfőnök támogató javaslata
- sportegyesület elnökének, illetve a művészeti iskola vezetőjének támogató nyilatkozata

Az ösztöndíj kérelmek szeptember 30-ig nyújthatók be a Hivatal igazgatási osztályán.

A felsőoktatásban résztvevő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók számára továbbra is meghirdetjük a Bursa Hungarica
Ösztöndíj pályázatot. Újdonságként január 31-től külföldi ösztöndíj esetén is lehet pályázni támogatásra. Szociálisan rászorultnak
minősül az a hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor
legkisebb összegének 130%-át. A pályázatokon elnyerhető összeg hallgatónként: 5 000-10 000 Ft/hó

A tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendelet teljes szövegét, a benyújtáshoz szükséges dokumentumok listáját megtalálja a telki.hu
oldalon, illetve személyesen átveheti a Telki Önkormányzat Hivatalában.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Lassan egy éve van hivatalában Telki
jelenlegi vezetése.
Ezalatt az egy esztendő alatt a testületnek
és a hivatalnak is volt munkája bőven –,
szerződések, építkezések, kátyúzások,
tervezések és kisebb természeti csapások
vártak arra, hogy foglalkozzanak velük.
A törvényi környezet változása és a
létező rendeletek, határozatok minősége
miatt az összes Telki életét szabályozó
döntést felülvizsgálta az új polgármester,
és gyakorlatilag mindent újraszabályo-
zott a testület.
A Helyi Építési Szabályzat, a csend-
rendelet, a közterületek rendjéről és vé-
delméről szóló szabályozás, a közbiz-
tonság kérdése mind-mind rettentő
fontos kérdés, amellyel foglalkozni
kell/kellett. Közben elment a jegyzőnk,
helyette új érkezett, új vezetője (és neve
is) van az iskolánknak, átalakult az
oktatási koncepció, és kész az új óvo-
daépület – hogy csak a legfontosabbakat
említsük.
Emellett a hivatalban szembesülni kellett
például olyannal is, mint hogy 30 éve

elavult a katasztrófavédelmi terv, vagy
hogy sok esetben alapos rendezésre
vártak akták, iratok.
Egy éve ilyenkor már elkezdődött a
kampány. Aki emlékszik, talán még ma
is mosolyog egy-egy túlzó ígéret hal-
latán, azonban azon már kevésbé ér-
demes viccelődni, hogy a megválasztott
képviselőink hogyan végezték mun-
kájukat, tartották-e magukat ahhoz, amit
előzőleg vállaltak.
E cikknek nem célja az ítélkezés – sem
negatív, sem pozitív értelemben. Azon-
ban aki teheti, keresse vissza az akkori
kampánypapírokat, próbáljon meg visz-
szaemlékezni, mik hangzottak el akkor.
Az eddig eltelt szűk egy év nyil-
vánvalóan még nem lehet(ett) elég min-
den terv beváltására, azonban az irány-
vonalat látni kell.
Szemben oly sok magyarországi telepü-
léssel, Telkiben rend van és nyugalom, a
működés biztosított. Ennek minden-
képpen örülni kell, még ha akadhat is
olyan, amiben valaki nem ért egyet a
jelenlegi vezetéssel. Kisebb konfliktusok

mindig vannak és lesznek is, olyan nincs,
hogy egyszerre mindenkinek jó legyen.
Mégis, amikor olyan apróságokat ve-
szünk észre, hogy sűrűbben ürítik a
szemeteseket, lemossák a buszmegállók
üvegeit (ilyen a várók megépítése óta
nem volt…), újramázolják és lefestik a
padokat, hirdetőtáblákat, talán elfog
minket némi jóérzés, és reménykedünk
abban, hogy ez nem csak a látszat,
tényleg odafigyelnek az ilyen kis
dolgokra is településünkön.
Nem csak a nagy volumenű döntésekkel
lehet ugyanis jó közérzetet biztosítani
egy faluban. A vízelvezető árokra,
útfelújításra, vagy éppen a rendezett
környezetre egyaránt szükség van, és ez
utóbbinak részét képezik ezek a kisebb
intézkedések is.
Bízzunk benne, hogy Telkiben a „nagy”
és a „kis” dolgok ebben a nehéz makro-
gazdasági környezetben is összeállnak
egy egységgé, mindegyikre jut idő, és
ezáltal egy nyugodt, rendezett település
lakóinak vallhatjuk mindannyian magun-
kat.

Szilágyi Balázs 
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Gyimesbükk a történelmi Magyarország legkeletibb határátkelője
volt sokáig: kapu Európa és a Balkán között. 1910-ben 6298 lakosa
közül 4373 volt magyar, 1725 román és 109 német. A településen
mind a mai napig többségben élő magyar közösség kettős
elszakítottságban éli mindennapjait: nemcsak az anyaországtól
szakították el Erdéllyel együtt, hanem az ötvenes években a
magyarok lakta Hargita megyéről is leválasztották a
Gyimesközéplokkal teljesen egybeépült települést és a románok
lakta Bákó megyéhez csatolták. 
Az erdélyi magyar közösséghez tartozásért, a magyar oktatásért, a
megmaradásért küzdő gyimesbükkieknek naponta kellett
szembenézniük a munkanélküliség, a szegénység, az elvándorlás,
a megfogyatkozás és a beolvadás veszélyeivel, miközben egy
olyan páratlan szépségű tájon élnek, amely még a jómódú Ausztria
hegyeinek látványát is felülmúlja természeti gazdagságával,
sokszínűségével, érintetlenségével. A megélhetést egyre
nehezebben biztosító állattartás mellett - osztrák mintára - talán a
falusi turizmus feléledése jelenthetné azt a gazdasági erőt, amire az
itt élőknek a szülőföldjükön való boldoguláshoz szükségük lenne.
Négy éve aztán történt is valami, aminek köszönhetően Gyimes-
bükkön nagyot fordult a világ. Egy budakeszi társaság elhatározta,
hogy felújítja a történelmi Magyarország legkeletibb, azóta
zarándokhellyé vált vasúti őrházát, melyet az elbontástól Szűcs
László és Deáky András mentett meg. Az átadási ünnepségen,
2008. május 11-én, közel húszezer ember gyűlt össze a gyimesi
csodaként emlegetett és a határon átívelő civil összefogás
jelképévé vált vasúti őrháznál, hogy együtt fogadják a Budapestről
érkező, magyar koronás címeres Székelygyorsot azon a
vasútvonalon, ahol magyar mozdony hatvannégy éve nem járt, és
ahol - ahogy a román sajtó akkor beszámolt az eseményről - „a
magyarok egy napra visszafoglalták az ezeréves határt”.
A felújítást végző budakeszi csapat, Bánkuti Ákos, Herein Gyula,

Herein István, Mayer Gábor, Szász Károly, Koós Hutás Katalin és
a Budakeszi Kultúra Alapítvány gyimesbükkiekkel és a helyi
önkormányzattal összefogva, több mint kétszáz adományozónak
köszönhetően végezte el a munkát a csíkszeredai Harbau Kft.
kivitelezésével. Az épületben Bilibók Ágoston, nyugdíjas vasúti
tiszt vasúttörténeti gyűjteményéből nyílt állandó kiállítás. A
felújítók válogatott fotóiból szintén egy kiállításra való anyag gyűlt
össze, melyet Budakeszin és Perbálon is bemutattak.
Az átadási ünnepségre a Budakeszi Kultúra Alapítvány
megjelentette Sebő Ödön A halálra ítélt zászlóalj című, nagysikerű
könyvét, amely a 24 éves főhadnagy vezette 32. hegyi határvadász
zászlóaljnak a Gyimesi-szorosban 1944. augusztus 28. és
szeptember 20. között lezajlott hősies védekező harcainak, majd a
bekerítésből való bravúros kitörésnek állít emléket. 
“Őrház az ezeréves határon” címmel az alapítvány egy ötven
perces dokumentumfilmben foglalta össze az őrház felújításának, a
pünkösdvasárnapi eseményeknek és a Székelygyors érkezésének
történetét. A film bemutatja a történelmi Magyarország legszebb,
magashegyi vasútvonalát is Csíkszereda és Gyimesbükk között 25
ezrelékes emelkedőivel, 140 hídjával és viaduktjával, melyek
közül a legkülönlegesebb a Karakó-, a Ladók- és az utusalyi-
völgyhíd. A pálya 89 százaléka emelkedő vagy lejtő, 44 százaléka
pedig ívben vezet. A lóvészi alagút 1012 méteres magasságban

A gyimesi csoda

A Rákóczi vár az Őrházzal

A Karakói völgyhíd

A két világháború között kiadott képeslapon Magyar-
ország egyik legszebb kőboltozatos hídja,az 1897-ben
épített Ladók-völgyhíd látható. 1944-ben felrobbantot-
ták. Az új híd a régi romok mellett épült vasbetonból.A felújított Őrház

Az Őrház 2007-ben
Fotó: Bánkuti Ákos
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keresztezi a Kárpátok fő
gerincét. A gyimesbükki
vasútállomás méreteit és
eleganciáját tekintve a sze-
gedi és a fiumei állomások-
kal vetekszik, jelenleg sorsá-
nak jobbra fordulására vár. 
2008 októberében Sólyom
László magyar köztársasági
elnök is ellátogatott az
őrházhoz. „Ez az őrház több
mint történelmi emlék.
Kezdete is egy új összefo-
gásnak és egy új szemlé-
letnek is a magyarság egy-
ségéről. Köszönöm a buda-
keszieknek, a gyimesbük-
kieknek és mindenkinek,
akinek szívügye volt az
őrház rendbe hozása. Ezzel
magunkban is rendbe hoz-
tunk valamit.” - írta Sólyom
László az őrház vendég-
könyvébe.

2008. május 11. óta elképzelhetetlen az ott élők és az anya-
országból, sőt ma már a világ minden tájáról zarándokként oda
érkezők számára is, hogy ne legyen minden évben egy kicsinyke
változás, egy újabb apró lépés, mely történelmet formálhat.
A Csipkerózsika álmából ébredő Gyimesbükkön még azon az
őszön megindult az őrházzal szemközti hegyoldalon a Gyimesek
legrégebbi római katolikus kápolnájának, a kontumáci
(vesztegzári) kistemplomnak a felújítása. A helyi plébánia saját
erőből megkezdte a falak szigetelését, a tető cseréjét. A
díszvilágításhoz és a templom tornyában egy, a gyimesi-szorost és
az őrházat az interneten mindenki számára láthatóvá tevő
webkamera elhelyezéséhez szükséges áram- és telefonkábel-
fektetés a Budakeszi Kultúra Alapítvány adományozóinak
köszönhetően valósult meg. A megújult templom és mellette egy
csodálatos színpad átadására 2009 pünkösdvasárnapján került sor.
Elkezdődött tehát valami. Görbe Vilmos gyimesbükki
polgármester szavaival: „A farkas járta, medve járta rengetegben
szél cibálta magányos fenyő nincs már egyedül! Csendesen, de
erősen és ünnepélyesen érezzük, hogy tartozunk valahová. Ez az
együvé tartozás erőt ad a helytálláshoz, a csodás tettekhez, az új
világ építéséhez.”

Koós Hutás Katalin, Baltási Cecília

Az elmúlt két év eseményeivel az októberi számban folytatjuk.

A Ladók-völgyhíd ma

A kontumáci kápolna és az új színpad
Fotó: Lóczy Gyula

Gergely Tibor, Szász Károly, Hidas Mátyás, Bánkuti
Ákos, Szűcs László, Görbe Vilmos, Koós hutás Katalin,

Herein Gyula, Herein István
Fotó: Czifra Lajos

A gyimesbükki vasútállomás

Fotó: Czifra Lajos

Herein Gyula, Bánkuti Ákos, Herein István, Sólyom
László és Bilibók Ágoston

Fotó Herein Gyula
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A legfrissebb, a településképet meghatározó reklámok,
homlokzati szerkezetek és köztárgyak elhelyezéséről szóló
önkormányzati törvényt nemrég fogadta el a testület, ennek
kapcsán összefoglaltuk a szabályozás legfontosabb
pontjait.
A teljes rendelet a www.telki.hu oldalon olvasható, illetve
a polgármesteri hivatalban kapható róla részletesebb
tájékoztatás.
A rendelet országos szinten is az egyik legszigorúbbnak
tekinthető, a vezetés ezáltal azt kívánja elérni, hogy Telkit
egységes településkép, rendezettség jellemezze, és
megóvják lakhelyünket a sok más településen tapasztalható
vizuális környezetszennyezéstől.

A települési tájékoztató- és hirdető berendezéseken
maximum A3-as méretű vagy annál kisebb reklámcélú
felület, plakát, falragasz helyezhető el.
Márkareklám a közterületről vagy közforgalom számára
megnyitott területről láthatóan csak az üzlethelyiségben,
illetőleg a kirakatportálokon belül, és annak szerkezetétől
függetlenül helyezhető el, kivéve az este 6 óra után nyitva
tartó vendéglátó ipari egységeket, amelyek esetében 1 db
világító márkareklám elhelyezhető.
Építkezés adatairól szóló tájékoztatást csak az építkezés,
illetve a rendezvény, esemény előtti egy hónap és utána
lévő egy hét időszakában szabad kihelyezni, melyet az
időszak elteltével a tájékoztatás tulajdonosa köteles
maradéktalanul eltávolítani.
A reklámhordozót a tulajdonosa köteles kifogástalan
állapotban fenntartani vagy maradéktalanul felszámolni.
Reklám, hirdetés, tájékoztatás szövegét csak magyar
nyelven lehet megjeleníteni, ez alól csak a védett
márkanevek képeznek kivételt.
Közterületen és közterületen kívül reklámcélú
rendezvények külön engedély alapján rendezhetőek.
Függesztett reklám közterület fölé csak önkormányzati
szervezésű rendezvényekről szóló tájékoztatás céljából
helyezhető el. A kifüggesztett reklámhordozót a
rendezvény, esemény előtti két hét és az utána lévő egy hét
időszakra lehet kihelyezni.

Reklámhordozót néhány kivételtől eltekintve, nem szabad
elhelyezni az épületek homlokzatain, tűzfalain és tetűzetén.
Az épület közterület felőli vagy közforgalom céljára
megnyitott magánterület felőli homlokzati falfelületén az
alábbi reklámhordozók helyezhetők el: saját cégér,
cégtábla; az adott ingatlan értékesítésének információit
hordozó alkalmi hirdetés; építkezés adatairól szóló
tájékoztatás.

Az épületen elhelyezhető reklámhordozókat úgy kell
kialakítani, hogy azok összes felülete nem haladhatja meg
a 1,5 négyzetmétert.
Az épület szerinti homlokzat(szakasz)ára szerelt árnyékoló
ponyván, ponyva előtetőn csak saját cégfelirat jelenhet
meg.
Az épületek emeleti szintjeinek nyílászáróira
reklámhordozó nem helyezhető el sem kívülről, sem
belülről.

A település területén található ingatlanokat határoló
kerítésen, kerítéskapun reklámhordozót az alábbi
kivételekkel elhelyezni nem szabad, kivéve, ha az saját
cégér, cégtábla; az adott ingatlan értékesítésének
információit hordozó alkalmi hirdetés, az építkezés
adatairól szóló tájékoztatás.
Reklámhordozó kerítésen vagy előkertben csak abban az
esetben létesíthető, ha a telken lévő épületen, építményen,
telken belül ilyen nincs, vagy nincs lehetőség kialakítására.
A kerítésen, kerítéskapun elhelyezett összes reklámcélú
felület legfeljebb 1,5 m2 lehet és felső határoló vonala a
csatlakozó terepszinttől mért 2 méteres magasság fölé nem
nyúlhat.

Szabadtéri árulerakat csak kereskedelmi egységekhez
kapcsolódóan pl. a zöldség, gyümölcs és virág,
ideiglenesen, nyitvatartási idő alatt helyezhető ki.

Reklámhordozót tilos elhelyezni élő fán, kerítéseken,
korlátokon, padokon, a játszóterek berendezésein, a
tömegközlekedés várakozó építményein, tájékoztató
tábláin, a közmű-műtárgyak felszín feletti berendezésein, a
közvilágítás és felsővezeték tartóoszlopain, támfalakon,
lépcsőkön, és minden olyan közterületen elhelyezett
tárgyon (pl.: gépjármű, egyéb kihelyezett tárgy), melynek
rendeltetéséhez az nem tartozik hozzá.
Kandelláber reklám a közvilágítási oszlopokon külön
engedély alapján helyezhető el.
Települési tájékoztató- és hirdető berendezést csak
belterületen, az Önkormányzat által kijelölt helyen, az
adott helyre és célra kiválasztott szerkezettel lehet
elhelyezni.
Közterületi kereskedelmi árubemutatás, kirakodás csak a
zöldség-, gyümölcs- és virágüzletek előtt ideiglenesen, a
nyitva tartás ideje alatt kihelyezett stand lehet. A standot a
járdán, az épület felőli oldalon úgy kell elhelyezni, hogy a
járda szabad szélessége 1,5 méternél keskenyebbre nem
szűkülhet.

Vigyázzunk a településképre!
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Budaörs átadta a kis-
térségnek oktatási intéz-
ményeinek működtetését

A testület többször megtárgyalta, majd
jóváhagyta azt a kistérségi meg-
állapodást, amely hozzájárult, hogy
Budaörs városa a költséghatékony
intézményi működtetés érdekében az
önkormányzat által fenntartott óvodák
és tagóvodáik, valamint az általános
iskolák és tagintézményeik fenntartói
jogát 2011. szeptember 1-jétől átadja a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulása
(továbbiakban: BTT) részére.
A közoktatási intézmények költségve-
téséhez Budaörs Város Önkormány-
zata külön megállapodásban foglalt
szabályok szerinti pótlólagos
hozzájárulást fizet, a megigényelt
normatív állami hozzájáruláson és
támogatásokon túl az intézmények
jelenlegi költségvetésének erejéig.
A módosítás eredményeként Telki
község képviselő-testületének a
társulás működésével összefüggésben
többletköltségei nem jelentkeznek.

FELHÍVÁS
Az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi, civil

szervezetek részére

Telki Község Képviselő-testülete a 13/2011. (05. 25.) Ör. számú rendeletével
Építészeti - Műszaki Tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) hozott létre.
Az építészeti-műszaki tervtanácsokra vonatkozó részletes szabályokat a
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet tartalmazza.
A tervtanács - magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező -
természetes személyekből álló szakmai tanácsadó testület, amely elnökből és
tervtanácsi tagokból áll.
A TERVTANÁCS TAGJAIRA JAVASLATOT TEHETNEK AZ ÉPÍTÉS-
ÜGYBEN ÉRDEKELT SZAKMAI, TÁRSADALMI, CIVIL SZERVE-
ZETEK.
A tervtanács tagja a településrendezési-tervezési, az építészeti-műszaki
tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló
külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és
legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet.
A tervtanács tagjait a tervtanács elnöke nevezi ki a. A tervtanácsi tagok
kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható.
Kérem az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi és civil szervezeteket,
hogy a tervtanács tagjaira 2011. szeptember 15-ig tegyenek javaslatot.

Varga Béla
Telki főépítésze

A 2012-es évre idén szeptember 30-ig igényelhető
gázárkedvezmény a nagycsaládosok részére.

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után
részesülnek családi pótlékban – kedvezményes áron
vehetik igénybe a földgázt a 2012-es évre, amennyiben erre
irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a
bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint
illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban
élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás
elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos
háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a
nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az
érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár
honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá
beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a
gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a 

Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 

06-70-460-9005, 06-20-881-9535)
munkatársai rendelkezésére állnak.

Magyar Államkincstár

Gázárkedvezmény nagycsaládosoknak

                 



8 2011. augusztusTELKI napló

N É P S Z Á M L Á L Á S

A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd
a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen
jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15.
a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó
adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi
évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó.
Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága,
lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi,
szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések
szükségesek? A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő
esztendőkre – pontosabban a következő évtizedre adnak
eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust
tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó
kötelessége.

Számlálóbiztossal vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak
ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem kedveli.
Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni
idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat
ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik
illetéktelenek tudomására jutnak, megint mások kevés
szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a
2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások
kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a
törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek,
ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb
kényelmetlenséggel jár. 
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár
lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal vagy
nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív
önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül
választhat: papír vagy internet. A legmodernebb,
leggyorsabb, leginkább idő- és környezetkímélő megoldás
kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó
napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak
egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a
számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja
kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az
internetes kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként
használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes
megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik.
A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel.
Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban,
faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett 
e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az
adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a
népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30
percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket
háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten
vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében
töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden
területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett
történik. 
A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a
felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekap-
csolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban
résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek
összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A
cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről
gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség
összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt. 
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi
azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely
garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az
adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási
irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek
megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére
kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok
feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik.
A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási
adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az
adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a
keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók
számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási
célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb
adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés
statisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer
számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres
fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A
számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek
igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány
a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a
népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő
népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást
kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-
főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és
közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen
módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések
megelőzése. A megállapodás szerint a vagyonvédelem és az
áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 1-je és
október 31-e – pótösszeírással november 8-a - között sorra
kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével
végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei
(fővárosi) rendőrfőkapitányságok bevonásával
bűnmegelőzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal

OKTÓBERBEN NÉPSZÁMLÁLÁS!
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Az ivóvíz/csapvíz szervezetünk működéséhez
nélkülözhetetlen, a legolcsóbb és a legellenőrzöttebb
élelmiszer, amelynek litere a szolgáltatási területektől
függően néhány fillér csupán (Társaságunk területén 1 liter
ivóvíz ára 40 fillér).
Ásványvíz lehet minden olyan víz, amelyben egyes
szervetlen sók töménysége egy meghatározott értéket
meghalad. A csapvízben szintén találhatók nagyobb
koncentrációban szervezetünk számára fontos anyagok. A
hazai csapvizek ásványianyag-tartalma 300-500 mg/l
között van (minél „keményebb”, annál több).
Egyes ásványvizek ásványi anyag tartalma igen magas,
ezek túlzott bevitele a szervezetre káros. Tehát bizonyos
összetevőjű ásványvizek korlátlan fogyasztása nem
ajánlott.
Az ivóvíz minőségi előírásai egyébként lényegesen
szigorúbbak az ásványvízénél. Az ivóvizet az ÁNTSZ
rendszeresen ellenőrzi, hogy az előírt minőség a hálózat
minden egyes pontján biztosítva legyen.
A bakteriológiai és biológiai oldal is érdekes kérdés, hiszen
a csapvíz friss, folyamatosan ellenőrzött, nem áll heteket,
esetleg hónapokat ellenőrzés nélkül műanyag palackokban.
Hiteles vizsgálatok bizonyítják, hogy a polcokról levett
ásványvizek összetevői gyakran eltérnek a címkéken
feltüntetett mértéktől, és bizony nem ritka a mikrobiológiai
kifogásoltság sem.

Tények
Az ásványvíz akár több százszor annyiba kerül, mint az
ivóvíz. Ezután joggal merül fel a kérdés, hogy míg az
egyiket hozzáadott értéket hordozó termékként (drágán)
vásárolják meg a boltban, a másikat miért „csak
csapvízként” engedik a lefolyóba. A vezetékes ivóvíz
szolgáltatók soha nem törekedtek arra, hogy piaci harcot
kezdjenek az ásványvíz piac szegmensének a
visszaszerzésére, mert nincs értelme napi ~100-110 liter/fő
vezetékes vízfogyasztás mellett napi 1-2 liter/fő ásványvíz
fogyasztási piacot ostromolni. Szakmánknak időnként
azért kell hallatni hangját, mert mások a saját termékük

forgalmának növelése céljából, a mi termékünket,
szolgáltatásunkat negatív színben állítják be, ezzel
jelentősen rontják termékünk, szolgáltatásunk társadalmi
elismertségét.

Környezetvédelem
A vezetékes ivóvíz szállítása csővezetéken történik,
minden fogyasztóhoz, gyakorlatilag a felhasználás helyére.
Ezzel szemben az ásványvizeket az előállítás helyén
csomagolni kell (eldobható mőanyag, üveg), az előállítás
helyéről járművekkel (üzemanyag, kipufogógáz) el kell
juttatni a kereskedelmi egységekhez. A fogyasztónak el
kell mennie érte általában járművel (üzemanyag,
kipufogógáz), otthon az üres csomagolóanyagtól meg kell
válnia (szemétdíj). Végül a hulladékot össze kell gyűjteni,
ártalmatlanítani, esetleg újrahasznosítani (energia
szükséglet).   Mennyibe is kerül 1 liter csapvíz és 1 liter
ásványvíz???

Miért igyunk csapvizet?
Azért, mert számos, a szervezetünk számára szükséges ion,
nyomelem található a csapvízben.
Azért, mert üdít, frissít, a legjobb szomjoltó;
Azért, mert könnyen hozzáférhető;
Azért, mert elérhető áron megkaphatjuk;
Azért, mert biztonsággal fogyasztható;
Azért, mert ellentétben az üdítőkkel, nem hizlal;
Azért, mert a víz az élet.

ÉDV Zrt.

ÁSVÁNYVÍZ VAGY
IVÓVÍZ?

szeptember 17. Egészségnap Telki ,  Sportpálya Pajta
szeptember 23. Fi lmklub Telki ,  Pajta
szeptember 24-25. Borünnep,  Budajenői  feszt ivál Budajenői  Önkormányzat ,

Iskola,  Pincesor
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Idén 9. alkalommal rendezzük meg az Egészség napját Telkiben.
Ez a nap az, mely a testi és lelki egészségről, az egészséges
életmódról, a mozgás öröméről és fontosságáról, az emberi
kapcsolatokról, a test és lélek harmóniájának fontosságáról, a
családról, a barátságról, és Rólad szól. A nap fontos eseménye a
Telki Kórház és az önkormányzat közötti, egészségügyi ellátásokra
vonatkozó megállapodás ünnepélyes aláírása lesz. A Telki Kórház
a jövőben több területen bekapcsolódik az egészségügyi ellátásba,
főleg a prevencióban nyújtanak segítséget, egyéb szolgáltatásait a
falunk lakói kedvezménnyel vehetik igénybe. Telki részéről Deltai
Károly polgármester, a Kórház részéről Dr. Molnár Júlia hitelesíti
a megállapodást. Az együttműködés első lépéseként egy
defibrillátort kap Telki, mely az iskolában lesz elhelyezve.
Ingyenes szűrésekkel, tanácsadással, sportversenyekkel és
bemutatókkal, egészséges ételek kóstolójával, kreatív játszóházzal,
filmvetítéssel és különleges élménybeszámolókkal, zenés baráti
esttel várjuk a telki polgárokat a különböző helyszínekre. Éljen a
lehetőséggel, válasszon a színes kínálatból és érezze meg: Telki
egy különlegeses adottságú falu, ahol a szép és egészséges
környezetben élők tenni is hajlandók a kapott kincsek
megőrzéséért.
A délelőtti programokban fontos szerep jut az
állapotfelméréseknek, szűrővizsgálatoknak, tanácsadásnak. Az
ÁNTSZ orvosai és egészségügyi dolgozói vérnyomásméréssel,
vércukor és koleszterin szint, testzsír és testtömeg index
meghatározással, és az ehhez kapcsolódó életmód és dietétikai
tanácsadással állnak rendelkezésére. A Telki Kórház pajzsmirigy
szűréssel és Doppler vizsgálattal (alsó végtagi verőerek
szűkületének, elzáródásának felismerése, verőeres keringés
mérése) jelentkezik.  A telki NovUrol egészségügyi vállalkozás
ingyenes urológiai szűréssel és PSA teszt elvégzésével, valamint
tanácsadással, várja a telki lakosokat. A helyszín: a Pipacsvirág
Iskola lesz.
Az egészségügyi témában kiemelkedő jelentőségű esemény, hogy
a Telki Kórház és a falu közötti együttműködés létrejötte mellett,
ekkor kerül ünnepélyes átadásra egy defibrillátor készülék, mely
az iskola területén lesz elhelyezve. Sajnos a közelmúltban több
váratlan esemény miatt szükségessé vált, hogy a falu több pontján:
A Globáll Hotelnél, a Kórházban, a háziorvosi rendelőben és most
az iskolánál is elérhető legyen az életmentő készülék. Fontos, hogy
az ünnepélyes átadás után újraélesztési és elsősegély nyújtási
bemutató lesz, és az is nagyon fontos lenne, hogy minél többen
vegyenek rajta részt. Vegyük át az orvosok, mentősök irányítása
mellett, mit és hogyan segíthetünk rosszullét, baleset esetén.
Gyakoroljuk be, hogy pontosan mi a feladatunk az orvos, a mentő
megérkezéséig. Öt perc minimálisan szükséges, míg a hivatásos
segítség odaér. Ez alatt, ha tudunk szakszerűen és gyorsan segíteni,
életet menthetünk. Senki nem tudhatja, mikor kerül ilyen
helyzetbe. Készüljünk fel rá,  kérem jöjjenek el a bemutatóra és
tanuljuk, gyakoroljuk  feladatainkat vészhelyzetben!!!!

A kistérségi sportnap keretében:
- A telki skate-parkban egész napos görkorcsolya, gördeszka,
BMX verseny kerül megrendezésre, amatőr és haladó
csoportbontásban. Mindenkit a tudásszintjének megfelelően
sorolnak valamelyik kategóriába. 
A zsűri tagjai : extreme sportolók !!! 
A verseny időrendje:
9.00 - 10.00 Pálya előkészítése
10.00 - 11.00 Gyakorlás amatőr kategória résztvevői számára
11.00 -12.30 Amatőr gördeszka, BMX verseny
12.30 -13.00 Kis pihenés
13.00 -14:30 Haladó sportolók gyakorlása gördeszka, BMX 
14.30 -15.00 verseny 
Zsűrizés:15.00-15.15  
Díjátadás: 15.15-kor
Utána evés, ívás, a győztesek, helyezettek és a résztvevők
ünneplése

- A Telki Ifjak Közösségéért Egyesület szervezésében
futóversenyre kerül sor. Gyülekezés az egyesület klubházánál
(régi orvosi rendelőnél) lesz. Cél a Pipacsvirág Iskola. Itt a
résztvevő futók közös, zenés tornán vehetnek részt. Aki mindkét
feladatot teljesíti díjazva lesz.
- A Pipacsvirág Iskola tornatermében sportbemutatókra kerül
sor:
- Telki-Budajenői lányok asszonyok Pilátes bemutatója.
A Pilates torna egy összetett edzésprogram, (mely nevét Joseph
Hubert Pilates-ről (1880-1967) kapta)  melynek részei az
izomerősítés, az egyensúlyfejlesztés, a testtartásjavítás és a
testtudat kialakítása. Pilates nem gépiesen végezhető monoton
gyakorlatsorok rendszere. Fontos, hogy mit és hogyan csinálunk,
sőt ez az, ami igazán fontos!
Kinek való a Pilates? Szinte mindenkinek való, aki valami jót
szeretne tenni magával, és a testével. Sokat ül az íróasztalnál? A
gyakorlatok ellensúlyozzák az ülő tevékenység következményeit, s
még a fejünk is kitisztul tőlük. Alkalmazható szülés utáni vagy
időskori erősítésre, sérülések, betegségek utáni felépülésre.
Azonban mindenekelőtt kiválóan alkalmas az egészség
megőrzésére.  
- Látványos bemutató keretében ismerkedhetünk a budajenői
küzdősport szakosztályokkal.
Birkózók, kemposok, ökölvívók, sumó sportolók bemutatkozása,
formagyakorlatokkal, és egymás elleni küzdelmekkel. 
Edzők:Lacza Ádám Illés, Bárdosi Sándor, Nagy „ Csonttörő
János”

TELKI EGÉSZSÉGNAP és Kistérségi Sportnap
2011.szeptember 17.
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A délutáni programok helyszíne a Pajta és a
Jung-ház udvara

Az Egészségnap keretén belül jó hangulatú közös főzésre kerül
sor a budajenői Rakottkert főzőiskola segítségével. A finomságok
készítése közben beszélnénk a friss, idényjellegű és lehetőség
szerint helyi alapanyagok fontosságáról és ezek változatos
elkészítési módjairól. A család egészsége érdekében fontos, hogy a
napi, heti és havi étrendben megfelelő arányban  szerepeljenek a
húsok, halak, olajok, gabonák, gyümölcsök, zöldségek. Szeretnénk
újból kedvet csinálni az otthoni főzéshez, hiszen a család
egészségéért az étkezésen keresztül tehetünk talán a legtöbbet. 
A finom falatok mellett a délután során lehetőség nyílik két
érdekes beszámoló meghallgatására is. Míg a felnőttek
beszélgetnek, képeket néznek, a gyerekeknek játszóházat
szerveztünk, kreatív játékokkal, arcfestéssel, így a család minden
tagja megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő
elfoglaltságot.
A KOKUKK Egyesület két tagja: dr. Varga Melinda
gyermekpszichiáter és Simonyi Cecilia grafikus-illusztrátor egy
olyan programot dolgozott ki, ami a kreatív fejlesztést és globális
képzést integrálja. Gyerekekkel, családokkal, pedagógusokkal
foglalkoznak Magyarországon és Ruandában. Partnereik a kigali
St. Ignace általános iskola, és a Fidesco világszervezet UNICEF-
díjas ruandai utcagyerek-központja. Melinda és Cili a program
keretében a nyár egy részét Ruandában töltötte. Élményeiket,
tapasztalataikat a számunkra ismeretlen világról és életformáról
megosztják velünk. Remélhetőleg sok fényképpel hozzák közel

számunkra a távoli földrészt, és nyerhetünk betekintést
alapítványuk munkájába, eredményeikbe, tapasztalataikba. Talán
még közösen tovább is léphetünk, a beszélgetés után előjönnek
ötletek, hogy segíthetjük munkájukat, és a kis védenceiket.
A délután másik előadása a Telkiből Santiago de Compostába
érkező „peregrinók” beszámolója lesz . A legendás és csodás út, az
„el camino” az 1100-as évektől várja a különböző generációhoz,
különböző nemzetekhez tartozó, és eltérő motivációval rendelkező
embereket. Ez egy olyan út, ahol magasságok és mélységek váltják
egymást, ahol folyamatos meglepetésekkel, elragadó emberekkel,
csodálatos tájakkal találkozik, aki elindul rajta. Idén Telkiből
hárman is nekivágtak a feladatnak.(Legalábbis mi róluk tudunk)
Az „út” minden résztvevő számára más tapasztalást, más
személyes élményt adott. Ebből kaphat egy kis ízelítőt, és talán
kedvet ahhoz, hogy maga is megpróbálja, aki eljön a Pajtába, és
meghallgatja őket.
Az este a Telki Ifjak Közösségéért Egyesület által szervezet
partival folytatódik. Lesz itt minden finomság, jó zene, egészséges
ételek, finom italok, kedves emberek, akikkel barátkozni lehet.
Lehet beszélgetni, táncolni, vagy egyszerűen csak zenét hallgatni,
szemlélődni. Ki-ki kedve szerint. Mindenkit szeretettel várunk! 

Deltai Károly polgármester, Telki Önkormányzata, Halász Terézia
SZEIB elnök, Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos, Telki Kórház, ÁNTSZ
és a NovUrol orvosai, KOKUKK, Telki Ifjak Közösségéért Egyesület,
Telki BMX-es csapat, Hollanday Andrea Pilates oktató, Lacza Ádám

Illés kempo, Bárdosi Sándor birkózó, Nagy „Csonttörő” János
ökölvívó edzők, és a Rakottkert főzőiskola

Programok:
Időpont Helyszín

9 -17 óra között Telki skate park Gördeszka és BMX verseny amatőr és 
haladó kategóriákban  

9.30 TIK klubház  Iskola Futóverseny rajthelyszíne ( Régi orvosi rendelő)     

10.00 Pipacsvirág Iskola tornaterme Egészségnap megnyitója

Telki Kórház ajándékának átadása

10.00 Pipacsvirág Iskola Szűrővizsgálatok kezdete

10.15 Tornaterem Újraélesztés, elsősegélynyújtás

11.00 Tornaterem Telki–Budajenő Pilates csoport Bemutatója
11.15 Tornaterem Zenés torna - Maronics Julcsival

11.45 Tornaterem Harcosok klubja
A budajenői küzdősport szakosztályok bemutatója

15.00 Jung-ház udvar Rakottkert főzőiskola bemutatója
Főzés, kóstolás,beszélgetés, ismerkedés

15.00 Jung-ház udvar Kreatív játszóház - arcfestés gyerekeknek
KOKUKK és a TIK Közreműködésével

16.00 Pajta Creatíve Planet Alapítvány bemutatkozása, és a ruandai 
élmények megosztása

17.00 Pajta Pireneusoktól-Santiago de Composteláig
Telki „peregrinok” mesélnek, vetítenek az „Útról”.

18.00 Pajta Zenés, táncos party a Telki Ifjak
Közösségéért Egyesület szervezésében
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Kornell családi foci kupa
Telki Község Önkormányzata támogatásával hatodik
alkalommal rendezzük meg a gyerekek és szüleik
csapataiból álló családi versenyt, amely az edzéseken
sokszor elhangzó „corner” után kapta nevét.
A KORNELL KUPA legkisebb korosztálya a KORNELL
PICUR, ahol egy apuka vagy anyuka és óvodás korú
gyermekük alkot egy csapatot. Az első osztályosok (2004-
2005) a KORNELL MINI-ben mérkőzhetnek meg, az ő
csapataik 2 gyermek + 1 felnőtt együttese. A második és
harmadik osztályosok (2002-2003) a KORNELL KID-ben
indulhatnak, ahol 3 csemete mellett 2 felnőtt játszik. A
KORNELL FIGURA korosztály a negyedik és ötödik
osztályosoké: 4 csemete és 2 szülő alkot egy csapatot. A
pályák mérete és a játékidő az életkorral nő, a legkisebbek
20 percet, míg a nagyok több, mint egy órát töltenek a
pályán.
A rendezvényt szeptember 18. vasárnap  9:45-től az
MLSZ Edzőcentrum műfüves nagypályáján tartjuk.
A korosztályok az alábbi időpontokban játszanak:
10:00 – 11:00 Kornell picur (2005-2006) és Kornell 

mini (2004-2005) mérkőzések
11:45 – 13:00 Kornell kid (2002-2003) mérkőzések
13:45 – 15:00 Kornell figura (1999-2000-2001) 

mérkőzések

Folytatódik a Kiss Zenede művészeti oktatása a
Pipacsvirág Általános Iskolában

Örömmel adunk hírt arról, hogy Deltai Károly polgármester úrral történt többszöri tárgyalás eredményeként megszületett a
megállapodás, ami biztosítja a művészetoktatás zökkenőmentes folytatását Telkiben.
A megállapodás minden érintett fél számára megnyugtató. Biztosítja a megfelelő bevételt az önkormányzat számára, valamint az
önkormányzat által kidolgozott szociális támogatási rendszer lehetővé teszi, hogy az arra rászoruló gyermekek szülei bérleti díj
kedvezményben részesüljenek és az új ösztöndíj rendszer is segítséget nyújt a tehetséggondozásban.
A megállapodás fényében a Zenedében fizetendő díjak a következőképpen alakulnak szeptember 1-jétől.

tanszak 2010/2011 eddig fizetett 2010/2011 tanévben bérleti díj 2011/2012 tanévben 
tandíj/félév/fő bérleti díj/félév/fő fizetett díj/félév/fő emelés/félév/fő fizetendő díj/félév/fő

szolfézs 16.900 3.100 20.000 4.500 24.500
hangszeres oktatás 32.900 3.100 36.000 4.500 40.500
néptánc 23.900 3.100 27.000 0 27.000
néptánc előkészítő 10.400 3.100 13.500 0 13.500

Külön köszönet a polgármester úr magyar kultúrát támogató hozzáállásáért, amivel a néptánc bérleti díj emelésétől eltekintett.
Több cikk is foglalkozott a Telki Naplóban a TÁMOP 3.1.4 Európai Uniós pedagógiai módszertani fejlesztést támogató pályázatunkkal,
amivel Telki művészetoktatását a budapesti szint fölé tudtuk emelni. Ennek az igen magas szintnek a fenntartásához ma már nem tudunk
anyagi forrásokat rendelni, de meggyőződésünk, hogy az elkötelezett tanárok és lelkes növendékeik szorgalmas munkájával továbbra is
kimagasló eredményeket tudunk elérni. 
A Telkiben fizetendő díjak a bérleti díjak emelése után is  egy nyúlfarknyival - 500 forinttal - elmaradnak a budapestiektől, bár a szakmai
színvonal a pályázatnak is köszönhetően eléri, sőt esetenként meg is haladja a budapestit.
Reméljük, hogy a most kötött megállapodás hosszú távon biztosítja a helyben igénybe
vehető művészetoktatást.
Itt ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy a Telki Tenisz-klubban Anita néni vezetésével
folytatódó klasszikus balett, és igény szerint moderntánc oktatására hívjuk fel a figyelmet.
Valamennyi tanszakunkra várjuk a jelentkezőket!

Elérhetőségek: Kiss Zenede AMI   Tel. 06-1-274-75-49
zenede@t-online.hu -    www.kiss-zenede.hu 

Kissné Szűcs Mariann - intézmény fenntartó

A csapatoknak a mérkőzések kezdete előtt 20 perccel regisztrálni
kell magukat. A kupán való részvételhez előnevezés szükséges,
nevezni a verseny előtti napon (szeptember 17. szombat) déli 12
óráig lehet a telki.focisuli@t-online.hu e-mail címen. A
játékszabályok, tudnivalók és a nevezési lap honlapunkról
letölthető, ugyanitt megtekinthetők a tavaly készült képek is:

www.telki-focisuli.gportal.hu
Várjuk a sportbarátokat, szurkolókat!

Kornell és csapata

                      



- Komplex akadálymentesítésre nyert pályázatot
Budajenő az általános iskola területén, a munkálatok az
épületek akadálymentes megközelítésére és az épületen
belüli, azonos célú feladatok megoldására már javában
folynak.

- A Budajenői Általános Iskoláért Alapítvány és a
község önkormányzata megkezdte az iskolai
játszóudvar megújítását. A műemléki környezetre
tekintettel, a terület adottságait kihasználva született
meg egy vár bevételét imitáló, több játékot tartalmazó
játszótér terve, melynek teljes megvalósulása
érdekében további adományokat vár az alapítvány.

S Z A B A D I D Ő ,  B U D A J E N Ő I  H Í R E K
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A Zsámbéki-medence településeit egyenletes minőségű,
időjárásnak nem kitett utak kötik össze, illetve veszik körül,
melyek mind a külterületi, mind a belterületi szakaszokon jól
kijelzettek. Az utak fasorokkal szegélyezettek, itt-ott árnyékos
pihenők várják a megfáradt túrázókat, ahol pihenés közben
információs táblákról tájékozódhatnak a közeli és távolabb
látható értékekről. Az utak mentén nincs hulladék és kóbor
kutyáktól sem kell tartani. A falukban legalább egy, a
központban lévő információs táblát találunk a kapcsolódó
zöldútról, az építészeti illetve természeti értékekről, és további
információkat (étterem, bicikliszerviz, szálláshely, tanösvény,
helyi piac, helyi kulturális ajánlat, látogatható műterem,
gazdaság, stb.).

A tájékozódást segíti egy információs pont, kiadványok,
térképek nyomtatott és online formában.
A Zsámbéki-medence lakói jól ismerik, a magukénak tekintik,
és használják az utakat: sportolásra, kirándulásra, iskolai
tanóra-, óvodai foglalkozások, táborok keretében; gyalogosan,
biciklivel, lóháton, (esetleg sífutva). Felismerik, hogy nem kell
több órát utazni ahhoz, hogy néhány órára kikapcsolódjanak a
szabadban, hiszen a gyönyörű helyen, ahol élnek erre minden
lehetőség adott. 
Közösségek jönnek létre, melyek tagjai rokonaikat, barátaikat,
ismerőseiket is ide csábítják egy-egy túra alkalmából! Ezáltal a
térségben megjelenik egy nem tömeges, kulturális és
természetjáró turizmus. A helybeliek és a vendégek igényeire
kiépül a minőségi turisztikai és vendéglátó szolgáltatások
hálózata. 
A Budavidék Zöldút Szövetség szervezi az utak fejlesztését,
karbantartását, és évente a már megszokott és népszerű közös
túrát. Tevékenységében sok és erős civil szervezettel,
elkötelezett önkéntesekkel, a szelíd turizmusban érdekelt
vállalkozásokkal, gazdálkodókkal és hosszú távú, harmonikus
településfejlesztésben gondolkodó önkormányzatokkal
működik együtt. 
A Pest Megyei Bíróság elfogadta kérelmünket, és közhasznú
társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette a Budavidék

Zöldút Szövetséget. Egy felajánlás
útján létrejött új honlapunk a
www.bvz.hu címen. Már van egy maroknyi lelkes
önkéntesünk. 
A test tehát készen áll, már csak élettel kell megtöltenünk és
akkor valóra válhat az álmunk!
Várjuk a tagok, illetve a pártoló tagok csatlakozását, akik
tagdíjfizetéssel, (illetve előbbiek önkéntes munkával is)
hozzájárulnának működésünkhöz, céljaink eléréséhez. Tag és
pártoló tag lehet bárki (magánszemély, vállalkozás,
önkormányzat), aki a Szövetség alapszabályát elfogadja.
Alakuló ülésünkön az alábbi éves tagdíj mértékeket fogadtuk
el:
- rendes tag: magánszemély: 3.000 Ft, szervezet: 10.000 Ft
- pártoló tag: egységesen minimum 10.000 Ft
Az alapszabály és a belépési nyilatkozatok elérhetők
honlapunkon a „Szövetség” fül alatt.
Ezenkívül természetesen bármilyen adományt fogadunk, akár
pénzben, akár termék vagy szolgáltatás formájában, melyek
segítenek minket feladataink végzésében.

Legfontosabb előttünk álló feladatok, melyekre célzottan is
várunk felajánlásokat, önkénteseket:
- útjelző oszlopok állítása
- Budajenő-Páty szekérút melletti zöldút sáv kialakítása

(Telki terület)
- hidak javítása, karbantartása
- honlap fejlesztés, üzemeltetés

Kérjük, ha támogatni szeretnének/szeretnétek minket akár
állandó, akár eseti jelleggel, vegyék/vegyétek fel velünk a
kapcsolatot. 
Elérhetőségeink: budavidekzoldut@gmail.com

+36303833047 (Láng Noémi)

BVZSZ

Hírek Budajenőről

Van egy álmunk…
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Lapzár tánk ig  szü le tet t :

Király Béla és Istvánkó Viktória gyermeke Király Vince
Márkus Lőrinc és Sós Adrienn gyermeke Márkus Nóra

Fodor Péter Ádám és Frojimovics Anna Erzsébet gyermeke: Fodor Simon Ádám
Seres Tamás és Balogh Nóra gyermeke: Seres Vilmos

Gratulálunk!

K I A D J A :

T e l k i  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t

2 0 8 9  T e l k i ,  P e t ő f i  u t c a  1 .

F E L E L Ő S  K I A D Ó :

T e l k i  K ö z s é g  p o l g á r m e s t e r e

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :

S z i l á g y i  B a l á z s

T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4

t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

M U N K A T Á R S A K :

B o g n á r  A n n a m á r i a

C s e r e s n y é s  Á g n e s

K a m l a h  S z i l v i a

K o l t a i  P i r o s k a

R é d e y  I v á n

N y o m d a i  m u n k á k :

S O L O N G  P r e s s  K f t .

Urológiai magánrendelés 
Telki központjában a főút mellett.

Cím: Telki, Kórház fasor 24, első emelet  Szolgáltatóház
Rendelési idő:

Kedd és Csütörtök 16.00-tól 18.00 óráig

Bejelentkezés: 06-30-911-3550

urologia@urologiamindenkinek.hu
www.urologiamindenkinek.hu

A tevékenységünkkel kapcsolatos
részletes információt a honlapunkon

találják meg.

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut, tüdőtágulás kivizsgálása,
és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció mérés.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.
2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 1.

Klímatechnika
Tiszta levegőt mindenkinek!

Klímakészülékek

• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása

Rugalmas időpont egyeztetéssel /délután,
hétvégén is/

H e t e y  L á s z l ó   T e l k i     
0 6 / 3 0 / 9 8 5 - 9 0 6 0

Következő lapzártánk várható időpontja: 
szeptember 9.

Elérhetőségeink változatlanok: telkinaplo@telki.hu
telkinaplo@gmail.com 

(a nagy tárhelyet igénylő fotók, fájlok számára)
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