


Nem tudom, ki hogy van
vele, de én úgy érzem,
hogy akár jöhetne is a
tavasz. Úgy mindenféle
értelemben. 

Bár még nem is volt igazi
telünk és pár nap kemény fagy
azért mégiscsak elkelne - már
csak a várható rovarinvázió
miatt is -, de én mégis minden

porcikámmal várom a tavaszt. Várom, és nem csak a jobb
idő, a természet újjászületése miatt, hanem mert azt
remélem, sőt, bízom benne, hogy a tavasz meghozza közös
problémáink megoldásait, és bárhogy alakulnak is majd a dol-
gok, legalább tudni fogjuk, hogy mihez is igazodjunk, hogyan
is tervezzük jövőnket. 

Gyerekkoromban mindig elsőnek kéredzkedtem az iskolai
oltáskor, fogorvosnál, hogy mihamarabb túl legyek a rosszon.
Már akkor is tudtam, hogy a bizonytalan várakozás, a percek
félelemmel teli számlálása sokkal rosszabb, mint a „szuri” vagy
a fogtömés. Ha pedig túlestem a kellemetlenségen, megköny-
nyebbült szívvel és némi gyerekes gonoszsággal lehetett
rémisztgetni a lányokat és a félősebb fiúkat a hatalmas injek-
ciós tűvel és a rémes fogfúróval. Valamiért mai napig úgy gon-
dolom, hogy a várakozás és a félelem kézen fogva járnak.

Szinte minden kultúra, amely
váltakozó évszakok közepette
alakult ki, ilyenkor a tél
második felében - vízkereszt-
től hamvazószerdáig - már
készül a hideg és a sötét bú-
csúztatására. Magyarországon
is megkezdődik hát a farsangi
szezon, maskarás felvonulá-
sokkal, télűző karneválokkal
és lakomákkal. Telkiben is újra
lesz Faludisznaja, tor és

ünnep, és iskolai jótékonysági bál, hisz mi így szoktunk
elköszönni a hideg évszaktól. Nálunk, otthon, mint sok más
családban pedig farsangi fánk sül majd, legalábbis remélem,
mert jófajta, házi barackízzel megkenve, semmivel nem pótol-
ható csemege.

És ahogy leszámolunk a téllel és a nappalok egyre hosszab-
bodnak, a fény és a meleg előcsalogatja a rügyeket, és
remélem, országos problémáink is enyhülnek. Vagy ha nem,
legalább kiderül, hogy valójában mekkora is az az injekciós tű,
amitől most annyira fél az ország. Essünk túl rajta, legyen
vége a télnek, jöjjön a tavasz és a fánk, még akkor is, ha idén
lekvár talán nem kerül rá! Hajrá tavasz!

Deltai Károly
polgármester
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A polgármester naplója
Télűző gondolatok

Megújult a Telki Napló
A 2012-es esztendő a megújulás éve. Nem, ez most
nem egy politikai vagy esetleg asztrológiai megál-
lapítás. Számunkra, azaz a Telki Napló számára
ugyanis ez az év külső és belső megújulást jelent.

A kettő ráadásul együtt jár. A szembetűnőbb az új külső, a-
mely immáron illeszkedik Telki mára már kialakult arculatához.
Kialakításánál az egyszerűségre, letisztultságra törekedtünk, és
arra, hogy az újság minél színesebb és áttekinthetőbb legye n.

Lényeges újdonság, hogy ezentúl minden szám tematikus
címlappal jelenik meg. Az idei évben a környékbeli erdőkben,
mezőkön élő állatokat vesszük sorra, elsőként rögtön a
címerünkben is látható dámszarvast.

Az újság mostantól minden hónapban - így nyáron is - 20
oldalon jelenik meg, és nem titkolt célunk, hogy a Telki Napló
egy olvasmányos, szerethető lap legyen, amely a fontos és a
falu életéhez tartozó közérdekű hírek mellett színes informá-
ciókkal jelentkezik, ezáltal – a továbbiakban is - egy közkedvelt
magazinja legyen az itt élőknek, azaz önöknek, olvasóknak.
Reméljük, a megújult lap elnyeri tetszésüket, és szívesen for-
gatja majd minden hónapban a Telki Naplót az egész család!



Tematikus címlap-sorozatunk első „sztárja” az
európai dámvad vagy más néven európai dám-
szarvas (Dama dama), amely a párosujjú patások
(Artiodactyla) rendjébe és a szarvasfélék (Cervidae)
családjába tartozó faj.

Testhossza 125–165 cm, farokhossza 16–19 cm, marma-
gassága 80–110 cm, testsúlya 40-125 kg (bika) és 25–50 kg
(tehén). A dámszarvas hosszúra nyúlt, lapátszerű agancsa

jelentősen különbözik minden más szarvasétól. Mindkét nem
felnőttkori bundáján vörösesbarna alapon sorokba rendezett
fehér pöttyöket találunk. A világos formáktól kezdve a teljesen
fehér alakokig sokféle változat fordul elő. Sötétbarna állatok
is vannak, főleg a vadasparkokban tartott dámszarvasok
között. A dámszarvas 20-30 évig is élhet. Más szarvasokkal
összehasonlítva feltűnő, hogy ezeknek az állatoknak hosz-
szabb a farkuk. A nőstény állatokat könnyű összetéveszteni a
pettyes vagy a szikaszarvasokkal.

A dámszarvasok társadalmi rendje alapjaiban hasonlít a gím-
szarvaséhoz. A csapat családokra tagozódik, és az üzekedési
időszakon (vadászati szaknyelven barcogás) kívül a bikák
csak lazán kapcsolódnak a csoporthoz. Általában legénycsa-
patokban találjuk őket, melyek az üzekedés kezdetekor
oszlanak fel. Legelés közben elég könnyű megzavarni őket.
Napközben az állatok rejtekhelyükön pihennek.

Tápláléka füvekből és lágyszárúakból, fák és cserjék fiatal
hajtásaiból, rügyeikből és a leveleikből áll; rostokban kevés-
bé gazdag, mint a gímszarvas tápláléka.

Ha szerencsénk van, dámszarvassal a Telki környékén lévő
erdőkben találkozhatunk. A dámszarvas a Kaukázus
vidékéről betelepített vadfaj, mára azonban természetes
élőhelyén már nem fordul elő. Érdekesség, hogy a község
címerében is ennek a fajnak az egyik példánya látható.

(Forrás: Wikipédia)
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Ehavi címlapunkon:
A dámszarvas



Az Országgyűlés 2011. december 20-ára virradó éjjel
elfogadta az új köznevelési törvényt, amelynek
értelmében minden általános iskola állami fen-
ntartású lesz, az önkormányzatok működtetésre
szerződhetnek vissza. A jogszabály három éves
kortól teszi kötelezővé az óvodába járást, a
tankötelezettség korhatárát ugyanakkor 18 évről
tizenhatra csökkenti, emellett választható oktatási
formaként meghatározza az egész napos iskola
feltételeit is. A tanulók a jövőben csak ötven óra
közösségi munka után vehetik kézhez érettségi
bizonyítványukat.

Az új törvény rögzíti, hogy az iskoláknak sokoldalúan és tár-
gyilagosan kell közvetíteniük az ismereteket, a vallási, világ-
nézeti információkat, tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a
szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését.
Lehetővé kell tenni továbbá, hogy a gyermek egyház által
szervezett hit- és vallásoktatásban vehessen részt.

A jövőben minden általános iskola állami fenn-
tartású lesz, a települési önkormányzatok azonban
egyedi megállapodás alapján működtetésre átve-
hetik őket.

Az új köznevelési törvény alapján három éves kortól lesz
kötelező az óvodába lépés. A törvény azt rögzíti, hogy a gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző,
– egyházi és magánintézményben a fenntartó – a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyet-
értésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibon-
takoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a gyermek, akinél
azt a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, további
egy nevelési évig az óvodában maradhat, s ezt követően
válik majd tankötelessé.

Döntöttek arról is, hogy a tankötelezettség korhatárát 18
évről 16-ra szállítják le. Emellett lényeges változás, hogy a
nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol
közismereti oktatás is folyik, a mindennapos testnevelést heti

öt testnevelés óra keretében szervezik meg, ebből legfeljebb
heti két óra meghatározott feltételek mellett kiváltható.
Meghatározták azt is, hogy a tanítási év utolsó napját követően
legalább hatvan - szakképző iskolában legalább harminc -
összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalom-
mal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megis-
métlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a
megismétlendő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló.
A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megis-
mételhető legfeljebb egy alkalommal.

Az elfogadott törvény tartalmazza a pedagógus életpálya-
modell bevezetését is, amely várhatóan 2013-ban léphet
életbe. Az egyes fokozatokhoz meghatározott fizetési kate-
góriákat rendel a törvény.

Forrás: mti

Nagy kérdés, hogyan érinti
Telkit a változás
Az új közoktatási törvény szövege már a Telki Polgármesteri
Hivatalba is megérkezett és jelenleg (lapzártánkkor) alapos
tanulmányozáson esik át. A hivatal fokozatosan feltérképezi,
hogyan hat ez az új törvény ránk, azaz az önkormányzatra és
a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
működésére.

Ezt követően a testület is áttekinti az új törvényt, majd a pol-
gármester az iskola vezetését és tanárait is tájékoztatja a
fejleményekről.

Miután minden szakmai érintett kellő ismeretekkel
vérteződik fel a változásokkal kapcsolatban, az önkor-
mányzat és az iskola vezetése közösen tájékoztatja majd a
részletekről a szülőket és a lakosságot.

A tájékoztatás folyamatos lesz, ezért kérjük, figyeljék az ön-
kormányzat és az iskola honlapján megjelenő friss informá-
ciókat!

szb
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Elfogadták az új köznevelési törvényt
A telki iskola is állami fenntartású lesz
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Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy
a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2011. december 6.

A behajtási engedély díja

A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló
10/2009. (III. 18.) Ör. számú rendeletet nem módosították, így
a díjak nem változtak.

Az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási
szerződés módosítása
A testület a SODEXO Magyarország Kft.-vel a közoktatási
intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására kötött (219
/2007. (X.16.) Öh.) vállalkozási szerződést 2012. január 1-i
hatállyal módosította.
A képviselők a SODEXO Magyarország Kft. (1143 Budapest,
Ilka u. 31.), 2012. év január 1-től érvényes díjmódosítási
javaslatát az alábbi táblázatban foglaltak szerinti mértékben
fogadták el.

Nettó eladási ár 2012.01.01-tő l(+ Áfa)
Telki óvoda tízórai 71,63
Telki óvoda ebéd 216,02
Telki óvoda uzsonna 62,75
ÖSSZESEN 350,40

Telki iskola tízórai 74,42
Telki iskola ebéd 244,96
Telki iskola uzsonna 67,42
ÖSSZESEN 386,80

A települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos rendelet módosítása
A testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008.(XII.16.)
Ör. számú rendelet módosításáról szóló 26/2011. (12.07.) Ör.
számú rendeletet megalkotta. A szemétszállítás díjával kap-
csolatban a részletes, 2012-es közüzemi díjakat tartalmazó
összeállításunkból tájékozódhatnak.

A Budaörsi Rendőrkapitányság
vezetőjének kinevezése
A képviselők támogatták dr. Csipler Norbert r. őrnagy kine-
vezését a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányság-vezetői
beosztásába.

Ivóvíz és csatorna szolgáltatás díjainak
megállapítása
A képviselők az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szol-
gáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak
megállapításáról szóló 33/2010.(XII. 15.) Ör. számú rendelet
módosításáról szóló 28/2011. (12.07.) Ör. számú rendeletet
megalkották.

A díjakról részletes táblázatunkból tájékozódhatnak.

Ellátási és Együttműködési Szerződés
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesülettel 
A testület a kötelező feladatát képező étkeztetés, há zi segít-
ségnyújtás ellátások megszervezésére és működtetésére, a
kötelező feladatát nem képező támogató szolgálat meg-
szervezésére és működtetésére Ellátási és Együttműködési
Szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesülettel.

A szociális igazgatásról és ellátásokról,
valamint a gyermekjóléti ellátásokról
szóló rendelet módosítása
A képviselők a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 14/2009.( IV.29.) Ör. számú
rendelet módosításáról szóló 29/2011. (12.07.) Ör. számú ren-
deletet megalkották.

Az önkormányzat tulajdonában lévő
Áfonya utca felújítása
A testület megtárgyalta az Áfonya utca ingatlantulajdonosainak
beadványát és arról döntött, hogy az utca érintett szakaszát
2012 tavaszán felújítják, amihez bruttó 3 023 000 Ft-ot (35%)
biztosítanak az idei költségvetésében. A fennmaradó, a
beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges 5 613 000
Ft fedezetet az érintett ingatlantulajdonosoknak kell biztosíta-
niuk.

A Telki 779/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjo-
gának rendezése
A testület jóváhagyta az önkormányzat tulajdonában lévő
Telki 779/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 1999. október 11-én
aláírt adásvételi szerződést.

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb
pontjaiból



Új év, új árak – ezzel sajnos minden évben szem-
besülnie kell mindnyájunknak. A Telki Napló ezúttal
egy részletes összeállítással igyekszik segíteni
abban, hogy megtudjuk, mi mennyibe kerül az új
esztendőben.

Villamos energia, ELMŰ

forrás: NFM 83/2011. (XII. 29.) rendelet
megnevezés bruttó egységár
alapdíj A1 és A2 203,20 Ft/hó
alapdíj B (vezérelt, „éjszakai” külön mért) 67,31 Ft/hó
A1 évi 1320 kWh fogyasztásig 48,11 Ft/kWh
A2 évi 1320 kWh felett 49,85 Ft/kWh
B (vezérelt, „éjszakai” külön mért) 30,76 Ft/kWh
AHK ÁFA mentes (KÁT, kapcsolt term. szerk
átalakítás+szénipari szerkezetátalakítás +
kedv. árú energia ellátás) 1,46 Ft/kWh

Gáz energia, TIGÁZ

forrás: NFM 83/2011. (XII. 29.) rendelet
megnevezés nettó egységár
alapdíj 1026 Ft/hó
I kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-ig 3,101 Ft/MJ
II kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-felett 3,567 Ft/MJ
biztonsági készletezési díj, mindkét kat.-ban 0,0605 Ft/MJ

Tájékoztató jellegű bruttó egységárak: A számlázásban az
eltérések az aktuális fűtőértéktől és a légnyomástól függnek.
A számításnál 34,2 MJ/m3 fűtőérték, a biztonsági készletezési
díj és a normál légnyomás lett figyelembe véve.

megnevezés bruttó egységár
alapdíj 1303,02 Ft/hó
I kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-ig 137,32 Ft/m3

II kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-felett 157,56 Ft/m3

Gáz energia, FÖGÁZ

forrás: NFM 83/2011. (XII. 29.) rendelet
megnevezés nettó egységár
alapdíj 1026 Ft/hó
I kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-ig 2,957 Ft/MJ
II kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-felett 3,438 Ft/MJ
biztonsági készletezési díj, mindkét kat.-ban 0,0605 Ft/MJ

Tájékoztató jellegű bruttó egységárak:
A számlázásban az eltérések az aktuális fűtőértéktől és a
légnyomástól függnek.
A számításnál 34,2 MJ/m3 fűtőérték, a biztonsági készletezési
díj és a normál légnyomás lett figyelembe véve.

megnevezés bruttó egységár
alapdíj 1303,02 Ft/hó
I kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-ig 131,06 Ft/m3

II kat. évi 41 040 MJ (~ 1200 m3)-felett 151,95 Ft/m3

Vezetékes víz, Északdunántúli
Vízmű Zrt.

forrás: VM 144/2011. (XII. 23.) rendelet
megnevezés bruttó egységár
alapdíj 274,32 Ft/hó
vízdíj 420,37 Ft/m3

Szennyvíz csatorna, 
Telki Önkormányzat

forrás: 28/2011. (XII. 07.) Ör. rendelet
megnevezés bruttó egységár
alapdíj 215,90 Ft/hó
fogyasztási díj 586,71 Ft/m3

vízterhelési díj 16,51 Ft/m3

Hulladékszállítás, AVE

forrás: 26/2011. (XII. 07.) Ör. Rendelet

edényzet mérete bruttó díj/ürítés  bruttó díj/év (52 hét)
80 literes 346,71 Ft 18,029 Ft/év
110 literes 464,82 Ft 24,171 Ft/év
120 literes 504,19 Ft 26,218 Ft/év
240 literes 982,98 Ft 51,115 Ft/év
környezetbarát zsák 406,40 Ft
zöldhulladék zsák 185,42 Ft
Az ÁFA mértéke 2012. január 1-től 27 %.

Összeállította Szilágyi Gábor
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Lakossági közüzemi díjak Telkiben
2012 január 1-től

 



Döntsék el, kik legyenek 2012
érdemérmesei!

A kitüntetések, címek ala-
pításáról és adományo-
zásának rendjéről szóló
6/2011. (03.23.) Ör. rende-
lete értelmében Telki veze-
tése „Telkiért Érdemérem”
kitüntetést adományoz min-
den évben két arra érde-
mes személynek. Az ér-
demérmet az kaphatja meg,
aki a faluért önzetlenül tesz
és ezáltal kiérdemli a
közösség megbecsülését.

A kitüntetendő személyre a Polgármesteri Hivatalban február
15-ig javaslatot tehet írásban bármely telki lakos. A testület
ezután március 31-ig dönt a két díjazott személyéről, és az
érdemérmek a tervek szerint a hagyományos május közepi
Telki Fesztiválon kerülnek átadásra. 2010-ben Rátky József,
valamint Regős Ferenc (posztumusz), tavaly pedig Magyar
Károly részesült a kitüntetésben.

Új módszerrel „dolgoznak” a
betörők
Az utóbbi hetekben Telkiben és a környező településeken
több alkalommal is a tetőn keresztül törtek be egyes ingat-
lanokba. A bűnözők legújabb módszere ugyanis, hogy egy
kisteherautóval és egy létrával, a cserepeket megbontva jut-
nak be házakba.

Aki gyanús, a közútkezelőkéhez hasonló, létrával is ren-
delkező kisteherautót lát Telkiben, kérjük jegyezze fel a rend-
számot, és azonnal jelezze Farkas Flórián körzeti megbízott-
nak a 06-70/369-5910-es, vagy Szabó Sándor közterület-felü-
gyelőnek a 06-20/984-6253-as telefonszámon.
Legyünk résen, előzzük meg együtt a bűneseteket!

szb

Segítsék a hóeltakarítást!
Bár az idei tél lapzártánkig
még nem eredményezett
nagy havazásokat, azért
még előfordulhat, hogy
ezen a télen is nagy meny-
nyiségű hó lepi el Telkit. Az
utak járhatóvá tételén
ilyenkor folyamatosan dol-
goznak, ám sok helyen az
úton parkoló járműveikkel
maguk a lakosok is akadá-
lyozzák a munkálatokat.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a hókotró nem tud bemen-
ni az adott utcába, illetve nem tudja megfelelően eltakarítani
az úttesten levő havat, így ezek a szakaszok továbbra sem
válnak teljes mértékben járhatóvá.
Kérjük, amennyiben lehetőségük van, ne az úttesten álljanak
meg járművükkel, segítsék ezzel is a hóeltakarítást!

Kattins rá, Nagyi! - 2012
A Telki Önkormányzat Szociális Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottsága ismételten meghirdeti „Kattints rá, Nagyi!” címmel,
nyugdíjasoknak szóló, 25 órás internetes képzési programját.
A tanfolyam előreláthatólag február közepén indul, a képzés
helyszíne a telki Pipacsvirág iskola számítógépterme lesz.

Az érdeklődők az elmúlt évek tanfolyamainak anyagát veszik
tovább, gyakorlat-orientált, kiscsoportos képzés keretében.
Olyan nyugdíjasok jelentkezését várjuk, akik a kezdő kurzuson
már részt vettek, akár itt Telkiben, akár más tanfolyamon.

Jelentkezni lehet Schaffer Lászlónénál, a 372-456-os telefon-
számon.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Tízszeresére nő a talajterhe-
lési díj
Tisztelt Lakosok!
Változtak a talajterhelési díjfizetési kötelezettségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések, amelyek értelmében 10-szeresére
nő a köbméterenként fizetendő díj!

A környezetterhelési díjról szóló1 2003. évi LXXXIX. törvény
11. paragrafusa értelmében talajterhelési díjfizetési kötele-
zettség terheli azt, aki az ingatlana előtt kiépített, műszakilag
rendelkezésre álló szennyvízcsatorna hálózatra nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbe-
szerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosí-
tásáról szóló a 2011. évi CCI. törvény módosította a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.

Ennek értelmében 2012. február 1-től a talajterhelési díj
egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re (tízszeres
mértékben) emelkedik.
A talajterhelési díj mértékét: a talajterhelési díj alapja (elfo-
gyasztott vízmennyiség) a jogszabályban meghatározott
egységdíj (1200.-Ft/m3) valamint a település közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (3,0) szorza-
ta határozza meg. Telki területérzékenységi szorzószáma a
27/2004.(XII.25. KvVM. rendelet melléklete alapján: 3,0. Így a
talajterhelési díj mértéke az elfogyasztott vízmennyiség után
számolva 3600.- Ft/m3.

Telkiben ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott vízmennyiség
után m3-enként 360 Ft helyett 3.600 Ft talajterhelési díjat kell
fizetni. Ez egy családnak, egy átlagos 12 m3/hó vízfogyasztás
után 43.200 Ft kiadást jelenthet havonta.

Javasolom, hogy azon ingatlan tulajdonosok, akik a műszaki-
lag rendelkezésre álló csatornahálózatra még nem kötöttek rá,
haladéktalanul kezdeményezzék azt. A rácsatlakozás feltétel-
rendszeréről a Polgármesteri Hivatal) Műszaki és Pénzügyi
csoportja részletes tájékoztatást nyújt.

Makranczi László –  Jegyző
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A Karitász negyedik éve vett részt abban az országos hatókörű
akcióban, melynek célja a nehéz helyzetben élő emberek
számára történő segítségnyújtás élelmiszeradományok
útján. A Katolikus Karitász a 2011. évben összesen 2.025.706
kg (kétezer tonnánál is több!!) élelmiszert osztott szét az EU
Élelmiszersegély program során. Az élelmiszereket az Euró-
pai Unió finanszírozta, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal koordinálja Magyarországon a programot.

Az ötven nagy kamiont megtöltő adomány között szerepelt
liszt és tésztafélék, müzli, tej, sajt, cukor és vaníliás karika is.
Az élelmiszerosztás két alkalommal történt, így összesen
120.000 rászoruló részesült a fenti adományokból.

Közreműködő egyházmegyék

Esztergom-Budapest
Debrecen-Nyíregyháza
Eger
Kalocsa-Kecskemét
Székesfehérvár
Szombathely
Szeged-Csanád
Pécs
Veszprém

A segélyprogram számos önkéntes, karitász munkatárs,
családsegítő és önkormányzati alkalmazott együttműkö-
désével valósulhatott meg.

A program felépítése

A hivatalosan „a közösség legrászorulóbb személyeinek az
intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő

ellátása" nevet viselő európai uniós program felépítése a
következő:
A magyar gazdáktól az állam európai uniós forrásból
felvásárolja az eladhatatlan mezőgazdasági termékeket,
ezek az intervenciós készletek. A Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal közbeszerzési eljárás útján a gyártókkal
különböző termékeket gyártat le, melyeket élelmiszer
tárolására alkalmas raktárakba szállíttat. Ezekből a raktárak-
ból juttatják el az adományt a segélyszervezetek a tele-
pülésekre, majd közvetlenül a rászorulókhoz. 

A Katolikus Karitász az úgynevezett csillagpontos elosztási
rendszert alkalmazza, ami azt jelenti, hogy a raktárból egy
nagy kamionnal kiszállíttatják az árut egy vagy több
településre. Lerakodásra és több gépkocsi parkolására alkal-
mas lerakodó helyet keresnek, ahová kisebb autókkal
érkeznek a karitász önkéntesei és munkatársai a környező
településekről, és ott pakolják át a településenkénti meny-
nyiségeket és viszik el saját falujukba. Mi, csak mint
közvetítők veszünk részt ebben a szervezeti egységben,
nem tudjuk befolyásolni az élelmiszer fajtáját. Ezzel szemben
a helyi akcióknál a befolyt összeget egyénekre szabottan
tudjuk felhasználni, mint azt tettük a „Krumpliebéd”-del, vagy a
„Faludisznaja” és „Falu káposztája” forralt bor bevételeivel,
amivel karácsony előtt enyhítettünk néhány család megél-
hetési gondján, illetve a tüzelőt tudtunk vásárolni a legrászo-
rultabb családok részére. 

Köszönjük minden támogatónknak a segítséget, amivel a
nehéz helyzetbe került emberek életét anyagi hozzájárulá-
sukkal vagy személyes munkavállalásukkal könnyebbé teszik.

Budajenő -Telki karitász csoport
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Karitász

Molnár Krisztina Rita, a Telkiben élő költő nyert a Magyar
Nemzeti Múzeum André Kertész Retrospektív életműkiállítás
kapcsán meghirdetett Érzékek útvesztői című irodalmi
pályázatán.

Az irodalmi pályázat zsűrije – Fisli Éva, Nagy Gabriella és Szabó T. Anna
– döntése alapján a beküldött 84 pályázat közül első helyezettként díjaz-
ta Molnár Krisztina Rita A magány íve című írását.

A díjat ünnepélyes keretek között december 31-én adták át a Magyar
Nemzeti Múzeum dísztermében, az André Kertész Retrospektív kiállítás
záróünnepének keretében.

Újabb irodalmi díjat kapott 
Molnár Krisztina Rita
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A falu környéki, jellemzően cseres-tölgyes erdőket
legutóbb az I. világháború alatt vágták le, a mai
állomány tehát kb. 90 éves, azaz erdészeti szem-
pontból „vágásérett”. Arról, hogy a Pilisi Park-
erdőgazdaság Budakeszi Erdészete nagyon rövid
időn belül nagy kiterjedésű végvágásra készül az
erdeinkben, kissé groteszk módon akkor
értesültünk, amikor az erdei tanösvény meg-
valósítását szerveztük. Ezzel egyidejűleg, 2010-2011
telén már végre is hajtották a bontóvágásokat. (Ez
azt jelenti, hogy a végvágás előtt egy-két évvel
kissé ritkítják az erdőt, hogy több napfény tudjon
behatolni a fák közé. Így a lehullott makkok köny-
nyebben kicsíráznak, és a kihajtó magoncokból
újulhat meg az erdő.)

A drámai hír hallatán gyorsan tájékozódni kezdtünk, de amit
megtudtunk, nem sok jóval biztatott. Az erdőgazdálkodás
gazdasági tevékenység, és bár egyéb szempontoknak is meg
kell felelnie, a tulajdonos (az állam) jövedelmet remél belőle,
vagy legalábbis költségei megtérülését. Ezért az erdőket
időről-időre „letermelik”. Vannak ugyan alternatív
erdőkezelési módszerek is, mint a mostanában sokat
emlegetett ún. szálalás. Ekkor nem egész erdőrészleteket
termelnek le, hanem jól kiválasztott fa-egyedeket, kis csopor-
tokat, így megmarad a folyamatos erdőborítottság. E mód-
szerek magyarországi elterjedtsége azonban nagyon ala-
csony, alkalmazásuk képzett munkaerőt igényel, és költsége-
sebb is. Ezért olyan erdőkben alkalmazzák inkább, amelyek
ökológiai, gazdasági vagy közjóléti szempontból kiemelten
értékesek. A miénk sajnos nem ilyen.

A laikusban azonnal feltámadó tiltakozás, miszerint tájvédelmi
körzetben nem lehet kivágni az erdőt, sajnos nem helytálló. A
Pilisi Parkerdő Zrt. eljárása minden jogszabálynak megfelel,
és szerepel abban a 10 éves erdőtervben, amelyet tájékoz-
tatásul az önkormányzatnak is megküldtek annak idején.
Követelni tehát nincsen mit. Ezt a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, a terület természetvédelmi kezelője is megerő-
sítette. A helyzetről tájékoztattuk a Telki Önkormányzatot is.

A Budakeszi Erdészet nem volt „szőrös szívű”. A tanösvén-
nyel kapcsolatos egyeztetések során felajánlották, hogy a
törvényben előírt 5%-nyi hagyás helyett a tanösvény körüli,
mintegy 18 hektáros erdőrészletben a fák kb. 30%-át fogják
meghagyni, elsősorban a tanösvény szomszédságában. Úgy
tűnt, még viszonylag szerencsések vagyunk.

A nyár végén aztán készülődni kezdtünk a tanösvény befe-
jező munkálataira. Gyakrabban jártunk ki az erdőbe, és lát-
tuk, hogy az erdészet is hozzákezdett a végvágás
előkészítéséhez. Kiszélesítették a szállítási útvonalakat,
kivágták az útban lévő fákat, eltávolították az aljnövényzetet.
A falu Páty felőli végén nagy lendülettel megkezdték a másik
kijelölt erdőrész végvágását. És hozzákezdtek olyan új, jelen-
tős területeken is a bontóvágásokhoz, amelyekről eddig
nem is volt szó. Az egész kezdett nagyon keservesen kinézni.
A minket ért megkeresésekből az is látszott, hogy a faluból
nagyon sokakat lesújt, ami az erdőben zajlik.

Ekkor vált számunkra világossá: ha most nem lépünk, akkor
igen rövid idő alatt el fog tűnni Telki környékéről a jelenlegi
faállomány jelentős része, így elhatároztuk, hogy teszünk
még egy próbálkozást. A követelésnek nincsen jogi alapja, de
kérni talán még nem késő. Levelet írtunk a Budakeszi
Erdészet vezetőjének, majd a Pilisi Parkerdő Zrt. termelési
főmérnökének. A levelekben információt kértünk a folyamat-
ban lévő és a tervezett beavatkozásokról, személyes
találkozási lehetőséget, és addig is a munkálatok ideiglenes
felfüggesztését. A találkozásra december 6-án került sor a
Budakeszi Erdészet tárgyalójában. A KoKuKK Egyesületet
illetve a telki civileket Bellon Erika, Vass Imréné, Fóris Ferenc
és Hambuch Norbert képviselte. A kompromisszumos megál-
lapodás, amely aznap született, a következő. 

A jelenlegi tél folyamán végvágásra kijelölt két, a faluval
határos erdőrészletben az erdészet álláspontja szerint már
nem kerülhető el a végvágás. A PP Zrt. már sokat költött az
előmunkálatokra, és megkötötték az alvállalkozói szerző-
déseket. Hajlandóak azonban a hagyásfa-állományok
területének további (vagyis az eddigi 30% fölötti) növelésére.
Igyekeznek a hagyásfa-állományokat úgy kijelölni, hogy azok
határa szabálytalan és természetesebb vonalú legyen, és a
vágott rész a sétautaktól és lakott területektől az eredetileg
tervezettől távolabb essen. A hagyásfa- illetve erdő-rész-
letek elhelyezkedéséről GPS segítségével pontos rajzot
készítenek, amelyet átadnak a KoKuKK Egyesületnek, és

Megakadályozható-e a Telki környéki
erdők kivágása?
Beszámoló az erdeinkért folytatott  civil küzdelemről
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csak a közös egyeztetés
után kezdik meg a vég-
vágást. (A lapzárta idején
zajlott a felmérés, konkrét
ajánlatot tehát ez ideig
nem tett az erdészet.)

Azokon a területeken,
ahol jelenleg a bon-
tóvágások zajlanak, a
következő években ke-
rült volna sor a végvágá-
sokra. Az erdészet azon-
ban ígéretet tett rá, hogy
ezeken a részeken az
erdő további művelése
nem az eddig tervezett
formában valósul majd
meg. Ehelyett jóval

kisebb területű végvágásokat, vagy más alternatív felújítási
módszereket fognak alkalmazni. Ennek részleteit 2012
folyamán a KoKuKK Egyesülettel egyeztetve fogják meg-
határozni.

Az erdészet és az egyesület 2012-ben együttműködési megál-
lapodást köt, amelyben rögzítik a rendszeres és kölcsönös
tájékoztatás módját. Az erdészet a Telkit érintő erdő-
területekre vonatkozóan kezelési koncepciót dolgoz ki, amely-
nek kialakításába az egyesületet is bevonja. Ebben törekszik
a helyi lakosság igényeit jobban figyelembe vevő erdő-
gazdálkodási módszerek alkalmazására. Az egyesület vállalja
az erdészet és a lakosság közötti közvetítést.

Látható, hogy a fenti egyezség inkább csak egy párbeszéd
kereteit jelöli ki, a konkrét megállapodások esetről esetre fog-
nak létrejönni. A rendszeres párbeszéd azonban úgy tűnik,
létrejön, így a jövőben remélhetőleg nagyobb hatásunk lehet
a közvetlen környezetünkre. Amennyiben létrejön a fent
említett írásos keretmegállapodás, azt természetesen nyil-
vánosságra hozzuk, s a KoKuKK Egyesület minden konkrét
ügyről, fejleményről is tájékoztatni fogja a lakosságot és az
önkormányzatot. 

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

A civilizációs betegségeket (szív- és érrendszeri, rák, cukor-
betegség, autoimmun betegségek, allergiák, stb.) a civilizáció
okozza. A civilizáció olyan új életforma, amely az elmúlt 100
évben radikálisan átalakította a táplálkozásunkat. Az emberi
szervezet kb. 2 millió éven át fejlődött ki, s ez idő alatt alkal-
mazkodott egy számára optimális táplálkozáshoz. Ma gyöke-
resen másként táplálkozunk, mint amit a szervezetünk
igényelne. A civilizációs betegségek megelőzésének, ill. gyó-
gyításának egyszerű és igen hatékony módja az evolúciósan
optimális táplálkozáshoz való visszatérés. 

Az előadó, Szendi Gábor klinikai szakpszichológus, a
témában hat könyv szerzője.

Az előadás kivételesen hétfői napon lesz megtart-
va. Minden érdeklődött szeretettel várunk a telki
Pipacsvirág iskola éttermébe, a 2012. február 13-án,
hétfőn, 20 órakor kezdődő előadásra.

Halász Terézia 
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

A mindennapi tudomány 

Táplálkozás és civilizációs betegségek
A Kapcsolatok sorozat februári  előadója Szendi
Gábor klinikai szakpszichológus

Szendi Gábornak a paleolit táplálkozásról eddig megjelent kötetei



Alapítványi bál
(Balkán bál)

Tisztelt Szülők, Kedves
Érdek lődők !
2011. február 11-én 19 órai kezdettel a Pipacsvirág
Általános Iskola, a Telki Óvoda, valamint az Óvoda
- Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány jóté-
konysági bált rendez.

Az intézmények a bál bevételét az iskolai taneszközök,
valamint az óvoda udvarának fejlesztésére kívánják fordítani.
Jegyvásárlás január 23-tól az intézményekben, az Önkor-
mányzatnál és a Pagony étteremben.

Asztalfoglalás és információ: 26-572-096

Bővebb infó a telki.hu weboldalon

A rendezvényre felajánlott tombolatárgyakat hálásan köszön-
jük!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pipacsvirág Általános Iskola, Telki Óvoda
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KOKUKK Egyesület hosszú évek óta tervezi, hogy emlékszobát
hoz létre Telkiben, Kodolányi János író szülőfalujában.
Az emlékszoba megvalósulása, annak ellenére, hogy a célkitűzést
a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kodolányi család és a Kodolányi-
kutatást végző irodalomtörténészek szakmai szempontból
messzemenően támogatják, úgy tűnik, még várat magára. Ennek
alapvető oka a forráshiány.
Egyesületünk úgy véli, az állandó kiállítás létrejöttéig – melyre a
gazdasági helyzet kedvezőbb alakulásáig bizonnyal várni kell –
egy képgalériát hoz létre a Pipacsvirág Általános Iskolában. Fon-
tosnak tartjuk, hogy az itt felnövő diákok tudjanak róla, ki volt
falunk híres szülötte.
A 2012. március 9-én, az író születésnapján már hagyományossá
vált emléktábla-koszorúzás előtt átadásra kerülő Kodolányi
János Fal(u)múzeum avatásán egy újabb hagyományt szeretnénk
útjára indítani.

Ebben az évben először kerül meghirdetésre az „ÉN VAGYOK”
prózaíró pályázat, melynek eredményhirdetésére minden évben a
Kodolányi-koszorúzás előtt, az iskolában kerülne sor. A pályáza-
tot Kodolányi János egyik legfontosabb regényének címével
neveztük el. A cím azonban nem csupán az író munkásságára
utal, a pályázaton induló alkotások szerzőinek írásművükben
megjelenő egyénisége, tehetsége is kifejeződik benne.
A pályázat meghirdetésekor évről évre egy rövid részletet válasz-
tunk Kodolányi János valamelyik regényéből vagy novellájából. A
pályázóknak a választott szövegrész köré kell új történetet szőni.
Az, hogy az eredeti részlet az író melyik művéből való, az ered-
ményhirdetéskor derül ki.

A nyertes pályaműveket értékes könyvjutalommal díjazzuk, és
lehetőség szerint egy majdani antológiában is megjelentetjük.
A pályázat jeligés.

A pályázókat kérjük, hogy pályaműveiket maximum 3 oldal ter-
jedelemben (A4-es papíron, Times New Roman 12-es betűméret-
tel, 2-es sorközzel) 2012. február 15-ig 5 példányban juttassák el
a Pipacsvirág Általános Iskola titkárságára. A pályamű mellé külön
borítékban kérjük a jelige feloldását, a pályázó nevét, e-mail-
címét, lakáscímét és telefonszámát. Gyerekek esetében jó, ha
egyben a szülők elérhetőségét is közlik.)

Kategóriák:
Gyerek: 14 éves korig
Fiatal: 14-25 éves korig
Felnőtt: 25 éves kor felett

A részlet, ami köré a mesét, elbeszélést vagy novellát szőni
kell:
„Lassan valamennyien elszomorodtak, maguk sem
tudták, miért.
Csend volt, elnémult a város, csak a kutyák ugattak itt-
-ott. a Hold vizet loccsantott az udvar köveire s a szom-
szédos házfalakra, a nyitott ajtón át a padlókövekre. Az
asztalon aranyosan csillogott a finom cseréplámpa
fénye.”

KOKUKK Egyesület - Keserűné Molnár Krisztina Rita

BALKÁN BÁL
2012. FEBRUÁR 11. 19 ÓRA

PIPACSVIRÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA

Műsor, zene, tánc, Balkán Bár
és Mediterrán Büfé vár idén

mindenkit hagyományos
jótékonysági bálunkon!

Belépőjegyek és támogatói
jegyek válthatók az Óvodában, az
Iskolában, a Pagony étteremben

és az Önkormányzatnál.

„Én vagyok” prózaíró pályázat



A fenti kérdés ott mo-
toszkál azoknak a szü-
lőknek a fejében, akik-
nek  gyermeke most
negyedikes, illetve ha-
todikos. 

Minden döntés előtt az
ember felsorakoztatja az
érveket és az ellenérveket.
A helyi iskola igazgató-

jaként szeretnék megosztani a dilemmázókkal néhány gondo-
latot, érvet. Természetesen amellett, hogy gyermekeik továb-
bra is a Pipacsvirág Iskola diákjai maradjanak.

„A középiskola kiválasztása komoly felelősséggel jár. Fontos,
hogy a szülő a gyerekének válasszon iskolát, és ne a saját
vágyainak. A kiválasztott intézmény a gyerek képességeinek,
jellemének megfelelő kell, hogy legyen. A legnehezebb a
dologban az, hogy meg tudjuk-e ítélni a gyerek személyiségét,
illetve képességeit. Mi, szülők, nyilván azt szeretnénk, ha a
gyerek már 15 éves korában letenné az angol nyelvvizsgát.
De nagyon nem mindegy, hogy maga a gyerek milyen típus.
Mennyire bírja a hagyományos poroszos tanítási módsze-
reket, mennyire igényel ad abszurdum alternatívabb
megközelítést, ami kinyitja, és inkább támogatja az ő szuny-
nyadó képességeit. Ennek a két dolognak egyensúlyba kell
kerülnie.” (Lévai Balázs)

Szülőként és pedagógusként is osztozom a fenti gondolatok-
ban. Sokszor gondoljuk azt, hogy ami nekünk szülőknek
egyértelmű, jó gondolat, azt gyerekeink számára is az. Ezen
érdemes elgondolkodni.

Nézzük sorjában a mi iskolánk melletti érveket. 

Azok a diákok, akik nyolcadik osztály után ballagnak el
intézményünkből, a gyermekéveikhez hozzáadhatnak még
négy, illetve két évet, a negyedik, illetve hatodik évfolyam után
távozó társaikhoz képest.

Azok, akik negyedik, illetve hatodik után más iskolát válasz-
tanak, értékes órákat veszítenek el utazással, a buszmegál-
lókban történő ácsorgással.  

Több újság, könyv cikkezett arról, hogy gyakorlatilag nem
létezik „drogmenetes középiskola”, sőt, már nagyon sok
általános iskolában is jelen van a probléma. Szerencsére a mi
intézményünk „tiszta”.

Ehhez a gondolathoz kapcsolódik a romló közbiztonság ténye.
Nap mint nap szólnak a hírek erőszakos cselekedetekről.

Valamelyest az a tény is ehhez a témakörhöz kapcsolódik,
hogy a nyolc, illetve négy évfolyamos középiskolákba felvett
11-13 éves kisdiákok számára a 18 éves, már majdnem fel-
nőtt diákok viselkedésmintája nem minden esetben szeren-
csés, követendő.

Azt is nézzük meg, hova irányítjuk gyermekünket,  milyen
intézményt választunk neki. Az a tény, hogy 11 évesen
középiskolás, önmagában semmit nem jelent. Egy olyan
intézményben tanulni, amely a kompetenciamérések, a fel-
sőoktatási felvételi eredmények, a középiskolai tanulmányi
versenyek tekintetében nem nyújt kiemelkedő teljesítményt,
nem jelenthet előrelépést. Összesen annyit jelenthet, hogy
„biztosítottuk” a gyermek számára a középiskolai felvételt, hat-
nyolc  éven át nem kísért a továbbtanulás problémája.

A mi iskolánk a legmesszemenőbbekig  biztosítani tudja diák-
jai részére a továbbtanuláshoz szükséges alapokat.

Nyolcadik osztály után továbbtanuló diákjaink a tavalyi évben
olyan neves középiskolákba nyertek felvételt, mint a Városma-
jori Gimnázium (a magyarországi középiskolák rangsorában
9. hely) a budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium (a magyarországi
középiskolák rangsorában 17. hely). Több tanulónknak nem
kellett szóbeli vizsgát tennie a kiváló írásbeli teljesítménye
miatt.

Iskolánk 2010-ben a diákjaink kompetencia
méréseken nyújtott teljesítményei és a tanulmányi
versenyeken elért eredményei alapján minősített
referencia intézmény lett. 

Ez többek között azzal jár, hogy akkreditált képzés keretei
között a mi intézményünkbe látogatnak el más iskolák
pedagógusai annak érdekében, hogy a tanítási óráinkon
szerzett tapasztalataik által színesítsék módszertani reper-
toárjukat.

(Február 3-án a Soter-Line Oktatási Központ szervezésében
14 pedagógus látogatja majd tanítási óráinkat és program-
jainkat.)

A magas szintű oktató-nevelő munka érdekében idén már
minden 5. 6. 7. osztályos diák Tudás Próbát tesz valamelyik
közismereti tantárgyból. Nyolcadikosaink a tanév végén az
ORIGO Junior nyelvvizsga követelményekkel azonos szintű
angol  nyelvvizsgát tesznek. (A múlt évben volt olyan tanulónk,
aki angolból 86%-os középfokú „Rigó utcai” nyelvvizsgát tett.)
Utoljára, de nem utolsó sorban, az iskolánkba járó diákok szép
környezetben, egészséges, jó levegőjű településen tanulhat-
nak egy olyan intézményben, ahol számtalan szabadidős
tevékenység, program színesíti az általános iskolás éveiket.
Olyan pedagógusok tanítják, nevelik őket, akikkel prob-
lémáikat megbeszélhetik, akiktől segítséget kérhetnek,akik
között felszabadultan tanulhatnak.

Sarlós Erzsébet
Igazgató

Közlemény

A 2012/2013-as tanév első osztályos tanítói:
1.a Molnár Krisztina
1.b Dorogi Lilla

Iskolavezetés
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Menni, vagy maradni?



Biciklizés a Velencei-tó körül

Egy igazán hideg reggel 7 óra felé kezdetét vette a progra-
munk. Többórás utazás után elérkeztünk a bicikli kölcsön-
zőbe, ahol mindenki kedvére választhatott magának biciklit.
Valamicskét tekertünk az újonnan választott bringánkon és
megálltunk egy remek játszótéren. Itt nem csak hinta és
csúszda állt, hanem olyan szerkezeteket is tartalmazott,
amikkel bemelegíthettünk a nagy túra előtt. Majd 2 kísérő
tanárunkkal és a biciklibérlő tulajdonosával – aki segített
tájékozódni a Velencei tó körül és érdekes információkkal
látott el bennünket – megtettünk kb. 5 km-t, és elérkeztünk a
Madár leshez. Sok szép madarat láthattunk és sok-sok min-
dent megtudhattunk róluk. Majd rövid megszakításokkal foly-
tattuk az utunkat az Emlékparkba. Régi tankokat és a pákozdi
csata megannyi emlékművét láthattunk. Itt került sor egy kis
csemegézésre és a lövészárok megjárására. Egy-két hűsítő
fagyival folytattuk utunkat a sárkányhajózásra. Ez volt az a
program, amit már mindenki nagyon várt.

Izgatottan kerekeztünk az intézmény udvarába, ahol már várt
minket a tulajdonos. Két csoportot alakítottunk, (fiúk, lányok
külön-külön) és elgyalogoltunk a Velencei tó partjára ahol már
várt ránk a hajó. Indulás előtt evezős leckét kaptunk, majd
óvatosan, kettesével beszálltunk a kis csónakba. Utunk során
vízimadarakkal , teknősökkel, békákkal, halakkal, siklókkal és
megannyi érdekes állattal futottunk össze. Amíg a másik cso-
port hajózott addig a többiek egy rövid kis tesztet töltöttek ki.
Majd a Tandem bringával szórakoztunk. Amikor meguntuk,
visszamentünk a partra, ahol már egy éhes hattyú család várt
ránk. Miután mindkét csoport végzett, újra bringára szálltunk
és elmentünk a tó másik partjára, ahol már várt minket a fris-
sen sült kenyérlángos és a tetszőlegesen választott hűsítő
üdítő. Közben nagyokat nevettünk és eljátszottunk az
állóvíznek habjaiban. Végül az egész csapat elfáradt, ezért
komótosan felültünk a kerékpárunkra és visszamentünk a
kölcsönzőbe.

Megkaptuk a névre szóló emléklapokat majd busszal hazau-
taztunk.

Nagyon jó programnak bizonyult, mindenkinek ajánljuk!
Üdvözlettel a hetedik osztály tanulói.

Írták: Arató Rebecca, Püsök Cintia, Terdik Kitty

Karácsonyi vásár az iskolában

December elején szokás szerint elkezdtünk készülődni az
iskolai karácsonyi vásárra. A 4. a osztály készített például
hógömböket, flitteres díszeket, szalvéta ragasztásos képeket
és még sok egyebet.

Az aulában gyülekeztek az osztályok, mindenki nagyon sok
ajándékkal készült. Nagy izgalommal vártuk a vevőket, akik
jöttek is szép számban és vásárolták a szebbnél szebb
díszeket. Volt nagy kavargás, hiszen minden osztály ott volt.
Az asztaloknál a tanáraink is segítettek az eladásban.
Másnap tartottuk a közös iskolai karácsonyi ünnepséget az
aulában. Idén a 4.a és a 4.b tanulói adták elő műsorukat,

amelyet Lilla néni állított össze. Az első rész címe „A két fa”
volt, a másodiké „A kis csillag”. Ezután két fuvolás lépett fel a
hatodikosok közül. Az iskolai énekkar is szerepelt és tanáraink
is énekeltek nekünk, majd az angol színjátszókör mutatta be
előadását. A közös ünneplés 12-kor ért véget, utána az
osztályokban folytattuk a karácsonyozást.

Mintha csak most lett volna mindez, pedig mennyi minden
történt már azóta: téli szünet a családi karácsonyozással,
ajándékozás, szilveszter, és már ismét suliba járunk és várjuk
a félév végét a bizonyítvánnyal.

Bognár Tamás 4.a

Kitűnő telki eredmények a
sakkversenyen

Bár még csak ebben
a tanítási évben in-
dult, máris remek e-
redményekkel büsz-
kélkedhet a sakkok-
tatás a Pipacsvirág
Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában.

A Zsámbéki Sport-
barátok Egyesülete

december 10-én a Telki Iskolában rendezte meg 5 fordulós
sakkversenyének 3.
fordulóját, mintegy 50
gyerek részvételével.
A gyerekek szép
számban érkeztek Te-
lkiből és a környező
településekről. A
délelőtt folyamán
minden gyerek 7 ját-
szmát játszott, svájci
rendszerű párosítással
összesorsolt ellen-
felekkel. Külön kate-
góriában versenyez-
tek az 1.-2., a 3.-4., az
5.-6. és 7.-8. osztá-
lyosok. A telki gye-
rekek ügyes verseny-
zéssel szép ered-
ményeket értek el a
versenyen.

Lapzártánk után, január 21-én rendezték a Körzeti Sakk
Diákolimpiát Zsámbékon, amely az előbbi 5 fordulós verseny
4. fordulója is volt egyben. Az eseményről, valamint a ver-
seny február 12-i záró fordulójának eredményeiről követ-
kező számunkban beszámolunk.

Az iskolában heti két szakköri órában, valamint a 3.a-sok
számára a tantervbe is beépített két tanórában tanulhatnak
sakkozni a gyerekek Pregitzer György sakkszakosztály
vezető segítségével.
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Az óesztendő végén az
újesztendő kezdetén az
ember gyakran számot ad
önmagának, és talán min-
denkinek megvan a saját
krónikája. Nálam az elmúlt
év életem egyik legjelen-
tősebb állomása volt, egy
gyönyörű esemény, har-
madik gyermekem szüle-
tése kapcsán. 

Vajon neki miben lesz más gyermekkora, mint két test-
vérének? Első két gyermekünk ugyanis egy észak-olasz-
országi kisvárosban, a Torino tartománybeli Pineroloban nőtt
fel. Hazaköltözve megtaláltuk ezt a békés, rendezett
települést, Telkit. Bár mi állandóan költözünk, remélem, itt
végre megtaláljuk helyünket. Olaszországi élményeinket
szeretném most megosztani, az ottani életet elsősorban a
gyermeket nevelő szülő szemszögéből nézve.

Kiköltözésünk után néhány hónappal nagyobbik gyermekünk
óvodába, majd iskolába, a kicsi óvodába került. Egy-két

szónál nem tudtak többet olaszul. Az óvoda működése hason-
ló a magyar rendszerhez, de amiben kicsit más és ami nekem
nagyon szimpatikus, hogy az óvoda utolsó évében már nin-
csen kötelező délutáni alvás: helyette angol, játékos isko-
laelőkészítő, képzőművészeti foglalkozás. Egy alkalommal
például boldogan újságolta gyermekem, hogy aznap Miro
stílusban festettek... A szülők idősebbek, mint nálunk és ez
valószínűleg annak köszönhető, hogy saját lakáshoz jutni
igen nagy luxus, de még bérelni is drága. Az is hozzátartozik
a történethez, hogy az olasz fiatalok nehezen kapnak munkát,
nagyon későn önállósodnak, és míg ez nálunk viszonylag
újkeletű dolog, ott már több évtizede  gyakorlat. A gyermek
születése után 6 hónapig jár támogatás (mint Európában a
legtöbb helyen), utána az anyák jelentős része „part time”
(részmunkaidőben) kezd újra dolgozni - amire viszont több
lehetőség van, mint nálunk -, sok anya pedig nem dolgozik. A
család az olaszok számára egyébként még mindig szent
dolog.

Az iskolaköteles kor 6 év, de lehetőség van 5 évesen elkez-
deni az első osztályt! Az iskola délelőtt-délutáni rendszerű,
az órák 90 percesek, egy-két udvari szünettel, az egyik ebéd
után van és közel egy órás. Az órákon lehet helyet elhagyni, a
tanárnőhöz kimenni és kérdezni, és nem szólnak rá a

Olasz tükörben
Egy telki anya valós meséje Itáliáról

Gyermek sakkverseny
eredmények
1-2. oszt.
9.   Persányi Barnabás Telki
10. Schmeck Bence Telki
12. Tichy Márk Telki

3-4. oszt.
1.   Barta Péter Telki
2.   Bayer Bendegúz Telki
3.   Bedő Gergő Telki
6.   Csörgő Benjamin Telki
7.   Danics Simon Telki
8.   Dávid Áron Telki
9.   Farkas Tamás Telki
10. Fodor Csaba Telki
11. Haynes Markus Telki
12. Hetényi László Telki
16. Kálmán Péter Telki
19. Moore Annika Telki
20. Persányi Nóra Telki
21. Portik Gergő Telki
22. Schmeck Bálint Telki

5-8. oszt.
3. Barta Dániel Telki
8. Dávid Adorján Telki
12. Schmeck Balázs Telki
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gyerekre, ha térdel a padban vagy mocorog. Az olvasásra
óvodáskorban szoktatják a gyerekeket, mégpedig könyvtár-
rendszerben. Az ötlet szerintem fenomenális. Ez egészen
ötödik osztályig úgy néz ki, hogy a nebuló saját maga választ
könyvet egy korának megfelelő összeállításból, és egy hét
múlva cseréli. Mivel ő választja, szívesen olvassa. Nincs
merev évnyitó és évzáró ünnepély sem. Év végén van helyette
közös pizzaevés, műsor és valami vidám dolog. 

Az iskola légkörét a fegyelem uralja. Ez annak ellenére is
működik, hogy a társadalom egyre inkább multikulturális.
Egyrészt felhígult ez a konzervatív zárt közösség a dél-olasz
munkaválallalókkal, de az utóbbi években sok külföldi is
betelepült vagy munkát vállalt. A szellemi- és testi fogyatékos
gyerekeket is integrálják a többi közé, és senki nem bántja
őket másságuk miatt! Csak a szülői munkaközösségnek
lehet beleszólása az iskola munkájába, a szülőknek külön
nem. Minden évben két szemtől-szembeni fogadóóra van, ha
pedig gond adódik a gyerekkel, akár egy álló órán át beszél-
getnek a szülővel, hiába van késő este. A gyerekek az 5.
osztályig nem mehetnek haza egyedül – az év elején írásban
kell rögzíteni, ki viheti haza. Ha nem megoldható (és ez kb.
10%-ban fordul elő), iskolabusz szállítja őket háztól házig. A
6-8. osztályig terjedő időszak másik intézmény, az ún. scuo-
la media. Itt hirtelen óriási tananyaggal és követelménnyel
állunk szemben, és két idegen nyelv kötelező. Az irodalom
oktatása számomra nagyon szimpatikus: rengeteg a 20.
századi és kortárs mű Moraviától kezdve egyéb európai, arab
és afrikai írókig. Találtam még a könyvekben József Attila ver-
set, illetve egy oldal László Ervin-idézetet is! (...) A gimnázium
5 éves, humán vagy reál tagozatos. És most kapaszkodjunk
meg: a reálban harmadik nyelvnek kötelező a latin, a humán-
ban pedig a latinon kívűl még a görög is (mint nálunk a múlt
század elején). Scuola mediától „felfelé” szombaton is van
tanítás. 

Az iskolai agresszió sokkal ritkább, mint nálunk, talán előfor-
dul, de sokkal ritkábban és megközelítőeg sem ilyen durva
módon. Mindazonáltal, míg mi ott éltünk, ilyet nem tapasztal-
tunk. A piszkálódos, elutasító, kedvetlen légkör - mint sokszor
sajnos nálunk egyre inkább - itt nem jellemző. Év végén a
középiskolás gyerekek kirúgnak a hámból és teleszórják kon-
fettivel az iskola környékét; hangosak, szemetelnek, de nem
isznak és nem randaríloznak. Az iskolák környékén raj-
taütésszerűen, rendszeresen razziáznak a rendőrök, hogy
távoltartsák a drogot. Ami viszont kevésbé jó, hogy sok fiatal
(és persze felnőtt is) dohányzik.

Ami szinte példátlan - mivel bárhová megyük a világban, nem
jellemző, de itt gyakorlat - az a diáktüntetés. Ha a kormány
valamiféle reformot akar végrehajtni az oktatásban, utcára
vonulnak a diákok céljuk érdekében. Ottlétünkkor például
azért tüntettek, mert a kormány a gimnáziumokban le akarta
faragni a tanórák, illetve a tanítási idő hosszát, ami nyilván az
oktatás rovására menne. (Ez ellen, nem tudom, a mi
gyerekeink vajon tüntetnének-e...?)

A zeneoktatás (hogy egy kicsit hazabeszéljek) igen drága
mulatság. Egy szemeszter 800-900 euró között mozog
(októbertől május végéig tart a zeneiskolai tanév), ami heti
egy óra zeneelmélet/szolfézs foglalkozást és egy, félórás (!)
hangszeres órát jelent. Viszonylag új kezdeményezés, de
egyre több helyen nyílik lehetőség teljesen ingyenes

zeneórákra is néhány scuola mediában, de ez csak 6. osztá-
lyos kortól nyit lehetőséget. Ami még számora elbűvölő volt,
az a pezsgő kulturális élet. A nagyvárostól a legkisebb tele-
pülésig rengeteg rendezvényt találni, legyen az farsangi fel-
vonulás, virágünnep, fiataloknak szóló szabadtéri koncert vagy
komolyzenei hangverseny. Ebben a kisvárosban évente
legalább 6-8 színvonalas komolyzenei koncertet tartottak,
nemzetközi zenei versenyeket. Jártak ott világhírű előadók, de
Schönberg-koncerten és az én szerzői estemen is teltház volt!

A gyerekek itt abszolút a fogyasztói társadalomban nőnek fel.
A játékok sokkal olcsóbbak, mint itthon, óriási a választék.
Szeptemberben minden elképzelhető Disney-figura megje-
lenik a tolltartókon, hátizsákokon, füzeteken... Rengeteg
bevásárlóközpont van, de rengeteg vásárló is! A tartós
fogyasztási cikkek olcsóak, ha drágák, akkor luxus-
minőségűek. Az új autó könnyen finanszírozható, de minden
autóra is van kitalálva. A tömegközlekedés ugyanis elég
rosszul működik. Az olasz egészségügy viszont nincs túl
rózsás helyzetben. Kevés a kórház (az egymilliós lélekszámú
Torino-ban egy (!) közkórház és egy gyerekkórház található, a
többi magánklinika), az a kevés kórház viszont jól felszerelt.
Az is igaz, hogy az olaszok alapjában véve egészségesebbek,
többet sportolnak és sokkal kevesebbszer nyúlnak gyógyszer-
hez, mint mi, magyarok. Amit itt nem látni: részeg embert,
elhanyagolt lépcsőházakat, igénytelen, piszkos öltözetű
embert, kóbor kutyát.

Az emberek nagyon szociálisak, és már óvodában nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek ebbe nőjenek
bele. A légkör optimista, az olaszok itt északon is jókedvű
emberek, nem panaszkodnak mindenre és állandóan. Amit én
közel nyolc évig sem tudtam megszokni, az a bolti nyitva
tartás. Délben minden üzlet bezár, a szupermarketek is. De
egy-egy nap van egy ügyeletes. Hogy mikor melyik, és hány
órától pontosan meddig... nos, itt mindig megakadtam. A szu-
permarketekben is az olasz áru a jellemző, nagyon kevés,
elenyésző mennyiségű a külföldi! Sőt, nem hogy az olasz, de
a tartományon belüli tejtermék, húsáru a legkelendőbb! Friss
kenyeret és nyitvatartó boltot/pékséget 8.30 előtt lehetetlen
találni, úgyhogy ha a gyereknek az iskolába valaki elfelejt
előző este uzsonnát csomagolni, akkor bajban van (hacsak
nem veszi a divatos „merendinákat”, ami előre csomagolt
piskótaszerű süti vidám csomagolással.) A bárok viszont
reggel hatkor nyitnak friss kávéval és brióssal. Az igazi varázs-
lat pedig a piac a maga sokszínűségével, magas minőségű
helyi termelőktől származó ínyencségekkel, főleg ami a
sajtokat, pékárukat, helyi ételféleségeket illeti. Mert Piemont
tartomány kulináris szenpontból sem elhanyagolható. Vacso-
rameghívás (mert abból van bőven, náluk ez is hozzátartozik
a kapcsolatteremtéshez) alkalmával volt szerencsénk
vévigkóstolni az esetenként 8-10 féle előételt. Jó magyar
módra már mi ezzel jól akartunk lakni, de mindenből csak ki-
csit illik venni, mert még utána leglább három fogás jön, plusz
a desszert. Az előételek, tészták és az édességek rendkívül
finomak és ezerfélék. A szarvasgomba, a jó borok és sajtok
hazája is ez a vidék az Alpok lábánál. 

Jó volt ott élni és mindezt megélni. Hiányzik. Máshogy látom a
világot, és olyan tapasztalatokkal gazdagodtam, amiket
másképp egyáltalán nem tudtam volna megszerezni.

Csató Mónika
tanár, zeneszerző

 



Faludisznaja
2012. február 4. – Pajta-Faluház, Telki

7.30 körül a két disznó megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldolgozás!

kb. 9 órától a füstölt disznóságok mellett kecskesajtok, házi lekvárok és szörpök, gyóg-
ynövény termékek bemutatója, kóstolási és vásárlási lehetőség!

kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg teával várjuk a
gyermekeket a következő üstnél!

kb. 10 órától a malacok egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett és előzetesen
bepácolt tarja már fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és savanyúság (a
Falukáposztáján készített savanyú káposzta is jöhet)!

kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi áldozat
húsából (is) készült!

kb. 14 órától a kolbászt, a véres és a májas hurkát, kezdjük sütni - kimerülésig (illetve
amíg a készlet tart)!

12 órától a népzenei aláfestést ismerős zenészek szolgáltatják!

15 órakor a Batyu Színház előadását nézhetik meg a gyerekek

GYERMEKEK! 10-15 óráig kézműves foglalkozások a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában

FELNŐTTEK! A Pajta-Faluházban a disznóvágás ideje alatt Pasztircsák János
„Válogatott disznóságaink” című grafikai kiállítását tekinthetik meg.
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Röfi: Gazd Uram! Nem lehetne inkább
megegyeznünk sima zsírleszívásban,

mondjuk havi rendszerességgel!
FIGYELEM!!!

A néhány éve érvényes gyakorlat szerint mindenki (telkiek és nem telkiek) számára
600 Ft / 3 adag áron mérjük a finomságokat, a bevételből a nyersanyagok árát fedezzük.

Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani, családoknak kedvezmények!
A forralt bor bevétele (100Ft/pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál.
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Remekül érzi magát, kitűnő étvágya van és éppen ma lett
ötven éves? ... - akkor Ön a vastagbélrák összes jel-
legzetes tünetével rendelkezhet. 
Az Amerikai Ráktársaság felvilágosító kampányában a fenti
szlogennel figyelmeztetik a lakosságot, ugyanis a vastagbél
daganat lappangva és lényegében tünetmentesen kezdődik.
Sajnos, amikor tüneteket okoz (vérszegénység, étvágytalan-
ság, fogyás vagy véres széklet) általában már késői és
áttéteket adó, praktikusan gyógyíthatatlan betegségről van
szó. Az utóbbi 30 évben a vastagbélrákos megbetegedések
száma több, mint négyszeresére emelkedett! 2008-ban Ma-
gyarországon 9000 új vastagbél-, és végbél daganatot diag-
nosztizáltak. Ez napi 25 beteget jelent! Az esetek 85%-a úgy-
nevezett „sporadikus carcinoma”, ami annyit jelent, hogy min-
den gasztroenterológiai előzmény és családi hajlam nélkül
jelent meg a betegség. A már tünetekkel járó szakban diag-
nosztizált vastag- és végbélrák prognózisa kifejezetten rossz,
az ötéves túlélés nem haladja meg az 50%-ot. Emiatt a korai
diagnosztika és a szűrés rendkívül fontos, ugyanis teljes gyó-
gyulási esélyt adó kezelés csak a korai szakban diagnosztizált
esetekben lehetséges. Mindezek indokolják, hogy egyre több
országban javasolják és szervezik a vastagbélrák szűrő prog-
ramokat. 
Aki átesett már endoszkópos vizsgálaton, annak ez minden
bizonnyal nem tartozik élete legkellemesebb emlékei közé.
Szerencsére a fájdalommentes endoszkópos vizsgálatokra
ma már több korszerű módszer is rendelkezésünkre áll,
melyek közül hozzáférhető mind az altatásban végzett
kolonoszkópia (vastagbéltükrözés), mind pedig a kapszula
endoszkópia.
Az altatásban végzett vastagbéltükrözés, melyet kis dózisú,
intravénásan adott altatószer (Propofol) segítségével
végeznek, mára rutinszerűvé vált az amerikai és a nyugat-
európai endoszkópos laboratóriumokban. Az eljárás az
endoszkópos vizsgálatokat teljesen fájdalommentessé teszi,
ráadásul a hagyományos bódításhoz használt gyógy-
szerekhez (Midazolam, Diazepam, Dolargan) képest biztonsá-
gosabb is, alkalmazásával kevesebb szövődményt észleltek.
A Propofol adása mellett a beteg semmilyen kellemetlenséget
sem érzékel a vizsgálat során, hiszen végig alszik, és a vizs-
gálatot követően, 2 órás megfigyelés után otthonába
távozhat. Az eljárást altatóorvos segítségével végezzük, mű-
szeres beteg-monitorizálás mellett, szükség esetén azonban
altatógép, osztályos és sub-intenzív háttér is ren-
delkezésünkre áll. A szakmai irányelvek szerint endoszkópos
vizsgálatok alatt a beteg legoptimálisabb altatása kis dózisú
Propofol narcozissal biztosítható, melynek alkalmazása
kevesebb komplikációval jár, mint a hagyományos nyugtató és
fájdalomcsillapítók adása, ráadásul a betegek elégedettsége
növelhető, több a sikeres vizsgálat és gyorsabb a bea-
vatkozás utáni ébredés is. 
2001-ben szabadalmaztattak egy új, modern eljárást, az ún.
kapszulás endoszkópiát, mely lényegében egy vitamin tablet-
ta méretű, lenyelhető filmfelvevő kamera. Ez egy teljesen
betegbarát, fájdalommentes diagnosztikus eljárás, mely jelen-
leg már képes a nyelőcső, a teljes vékonybél, és a vastag-

bél egyes szakaszainak belsejéről nagy felbontású, színes,
az endoszkópos képekhez hasonló felvételek készítésére. A
sokszor kellemetlen, klasszikus endoszkópiával szemben a
könnyedén lenyelhető kis kapszula megkíméli a beteget a fáj-
dalmas beavatkozástól és a fertőzésveszélytől (ne feledjük:
a klasszikus endoszkóp nem egyszer használatos eszköz!),
nem kell altatás, nincs levegő befúvással járó kellemetlen-
ség! A kapszula a testbe juttatva másodpercenként 2-4 kitűnő
minőségű digitális képet készít a bélrendszer belsejéről és
azokat egy apró antenna segítségével a beteg testén rögzített
vevőegységhez sugározza. A kapszula közel 9-12 órán át
üzemel, majd spontán ürül ki a szervezetből a végbélen
keresztül. A kapszula endoszkóp lenyelése könnyű, egyszerű
és nem kellemetlenebb, mint egy fájdalomcsillapító tabletta
bevétele! 
Alattomos, lappangó volta miatt 40 év felett a tápcsatornai
daganatok és különösen a vastagbélrák szűrése mindenki
számára erősen ajánlott!

Naponta 25 vastagbélrákos 
megbetegedés hazánkban

Dr. med. habil Madácsy László

Dr. Madácsy László rendelése a Telki Kórházban:
Hétfő: 9.00-14.00
Kedd: 9.00-14.00

Árak a Telki Kórházban:
Gasztroenterológiai alapvizsgálat: 20.000 Ft
Beavatkozás előtti konzultáció: 7.500 Ft
Altatásos kolonoszkópia csomagban: 80.000 Ft
Kapszulás endoszkópis csomagban: 180.000 Ft

Egészség
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KOZMETIKA
Több mint 20 év szakmai tapasztalat.

Már 15 éve Telkiben.
2012. március 31-ig 10% kedvezmény 

az arckezelések árából.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés:
06 26 372 847 vagy 06 70 535 59 29

Telki, Nyírfa u. 9. (a körforgalomnál)

Szeretettel várom minden kedves régi és új
vendégemet!

Németh Krisztina kozmetikus



19

www.telki.hu

Hirdetés

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született

Sziptner Gergő és Hegyi Magdolna gyermeke:

Sziptner Nándor

Bicskey Levente és Bicskey Szilvia gyermeke

Bicskey Dalma Jázmin
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS
TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁN-

RENDELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghu-
rut, tüdőtágulás kivizsgálása,

és kezelése, tanácsadás,
légzésfunkció mérés.

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

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.

ÚJ ÜGYVÉDI IRODA TELKIBEN
Polgári jogi és gazadsági ügyekben teljeskörű jogi képviselet

és tanácsadás.
Főbb tevékenységi területek: Ingatlanjog, Gazdasági jog,

Kártérítési jog, Egészségügyi jog, Családjog
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Csüllög Nóra Ügyvédi Iroda
2089 Telki, Kórház fasor 22. I/5.

Tel/fax: 26/372-883
Mobil: 30/2-350-356

e-mail: dr.csullognora@gmail.com
Dr. Csüllög Nóra ügyvéd

Merre kószálsz, Berci?
Keressük 6 éves vajszínű, 

fajtiszta Golden Retriever kan
kutyánkat!

Ezüstszínű lánc nyakörv és fehér
bolhairtó volt rajta. Jól ápolt ku-
tya, bár elkóborolása miatt bun-
dája csapzott lehet, alsó fogai

kissé kopottak.
Legutóbbi információnk szerint az

Árnyas utcából vitte el egy há-
zaspár. Aki tud róla valamit, kér-

jük, az alábbi telefonszámon
jelentkezzen, hogy kedvencünk

mihamarabb hazakerüljön.

Tel: 06 30/ 9646 770
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