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Önkormányzat

A polgármester naplója
Miről szól a költségvetés?

A költségvetés kapcsán nem
csak pénzekről döntünk. A költségvetés tükrözi, hogy miként
gondolunk magunkra és a
jövőre. Mit tartunk fontosnak
és mit nem. Ezért a költségvetéssel kapcsolatos mostani döntések nem csak
számokról szólnak, hanem egyfajta elméleti, önkormányzati
filozófiát is meghatároznak.
Mivel a világ nagyot változottváltozik, egyáltalán nem egyértelmű, hogy mely feladatokhoz
milyen a viszonya az önkormányzatnak.

A választások idején, programalkotáskor mindenki tudta, hogy
a pénzügyi-gazdasági világválság hatással lesz Magyarország életére, értelemszerűen az önkormányzatokra is.
Tudtuk, hogy 2013-ban az uniós források megcsappannak.
Tudtuk, hogy nehéz helyzetben leszünk ebben a ciklusban.
Ezért óvatosan ígértünk. Arra kevesen számítottak, hogy a
válság „W” formát fog mutatni, csak a legpesszimistább
előrejelzések ígértek ilyet. De ez történt.
Ebben a helyzetben kezdett bele a Kormány abba a nagyfokú
átalakításba, ami az önkormányzatok számára teljességgel
előreláthatatlan volt. Az összeadódó hatások miatt az egész
ország nehéz helyzetbe került – pártszimpátiától függetlenül
ezt a tényt mindenki elismeri. A rossz gazdasági környezet
Telkit nehéz helyzetbe hozta. Ehhez járul hozzá a közigazgatás átszervezése, az adónemek elvonása, az államosítás,
központosítás, a feladatelvonások és a hatáskörök, valamint a
mozgástér radikális szűkítése. Ha valaki utólag azt állítja, hogy
erre számított, az füllent.

Egy önkormányzat egy nagyobb, nem piaci alapon működő
rendszer része. Az ország egésze azonban, ha tetszik, ha
nem, része a világgazdaság pénzügyi, politikai rendszerének.
A nagy rendszer externáliái meghatározzák az ország
lehetőségeit, míg a belső intézkedések nem feltétlenül
követik a piaci logikát. Azaz az egyre csökkenő méretű tortán
nem érdemeink szerint, hanem politikai döntések alapján osztozunk. Az eladósodott önkormányzatok konszolidációja a jól
gazdálkodó önkormányzatok rovására lehetséges.
Egy település működtetéséhez nem elegendő a gazdasági
racionalitást figyelembe venni, figyelembe kell venni a politikai, társadalmi racionalitást is.
Állandó, bár lassuló ütemű növekedésünk, korábbi és mostani
fejlesztéseink egyre növekvő kiadásokat fognak jelenteni. Ha
tisztességgel kívánjuk ellátni feladatunkat, és a fenntarthatóságot komolyan vesszük, minimálisan a fenntartás,
üzemeltetés ellátását kell célul tűznünk.

Mit jelent ez a gyakorlatban? 2010 novemberében egy önkormányzati konferencián Nagykovácsi és Szentendre polgármestereihez csatlakozva amellett érveltem, hogy a jövőben
az önkormányzatok feladatköre radikálisan meg fog változni,
és a fejlesztésekről, beruházásokról a fókusz óhatatlanul a
fenntartásra, településüzemeltetésre és a közösségi, kulturális
élet működtetésére fog áthelyeződni. Ekkor még a láthatáron
sem volt az önkormányzati törvény tervezete sem. Azóta a
törvény megszületett és jóslatom teljes mértékben bevált.
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A jövőben a helyi beruházások és fejlesztések sokkal
nehezebben lesznek menedzselhetők, hisz változnak a
jogkörök, elvonják a forrásokat és központosítják a
fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket. A nagyobb
fejlesztések ügyében sem dönthetünk helyben, a fejlesztések
a központilag meghatározott pályázati forrásoktól fognak
függeni, melyekből mi jellemzően ki vagyunk és ki is leszünk
zárva. A fejlesztések menedzseléséhez szükséges hitelek
felvétele is sokkal nehezebb lesz. Nem a budapesti agglomeráció van most az országos figyelem fókuszában.
Látható, hogy a fejlesztések helyett itt az ideje annak, hogy a
fenntartásra, üzemeltetésre és a település általános
működtetésére helyezzük a hangsúlyt. Megítélésem szerint
ezen belül is súlyozni kell.

Az első ellátandó terület a kötelező, vagy az önkormányzaton kívül mástól reálisan el nem várható feladatok, szolgáltatások köre. Itt jelentős elmaradásaink vannak. Olyan, évtizedek
óta halogatott feladatokról beszélünk, mint a csapadékvíz
elvezetés kérdése, a csatornázás, közvilágítás, útjavítások,
patakmeder tisztítása. Fenti feladatok némelyike egyértelműen
kötelező. Az elmúlt évben ezen feladatok mindegyikében
jelentős előrelépések történtek és a jövőben is kiemelt feladatként kezeljük.
A második kör az önként vállalt feladatok köre. Ide számos
terület tartozik, jellemzően olyan feladatok, melyek nélkül a
település üzembiztosan tud működni. Ezen a területen kényszerű visszalépések lesznek, és felértékelődik majd az önszerveződő, civil tevékenység, illetve a piaci alapon megvalósuló szolgáltatások.
Van egy harmadik halmaz is, a fejlesztések és fejlesztésekkel
kapcsolatos feladatok halmaza. Itt a megtakarítás nagyon
egyszerűen elérhető. Ha nem fejlesztünk, akkor nincs költség.
Sem egyszeri, sem folyamatos.

Minden egyes fejlesztésnek van fenntartási költségvonzata is.
Amikor megnyitunk egy új óvodát, akkor azt üzemeltetni is
kell. Ha úgy döntünk, hogy legyenek játszótereink, akkor
annak üzemeltetési költségével is számolni kell. Hiába örvendezünk annak, hogy a létrehozáshoz van pályázati forrásunk,
a fenntartás a mi feladatunk marad. A felelősség a már
létező és gondozásunkban lévő területek, feladatok tekintetében egyértelmű. A közterületek gondozásának van egy
minimális szintje, melyet kötelező ellátni. Azaz egy fejlesztés
pontosan olyan, mint egy hitelfelvétel. Hosszú távú
kötelezettséget vállalunk a fenntartásra, mely pont úgy forintosítható, tervezhető, mint bármely hitel kamata.
Megítélésem szerint a benyújtott költségvetési javaslat a
legutolsó „békeévről” szól. 2013. már teljesen más számokat
fog mutatni. A döntések meghozatalakor tudatában kell lennünk annak, hogy ha minden úgy fog történni, ahogy most
gondoljuk, akkor 2013-ban radikális változások lesznek, és
ezek tőlünk függetlenül, befolyásolhatatlanul fognak bekövetkezni.
Ezért szükséges az önkormányzati működés egészének
újragondolása.

Deltai Károly
polgármester
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Nehéz év jön, de nem a legnehezebb
Interjú Deltai Károly polgármesterrel
Másfél év telt el a 2010-es önkormányzati választások óta.
Mit emelne ki az elmúlt időszak legfontosabb eredményei
közül?
A legfontosabbnak azt tartom,
hogy a romló körülmények
ellenére is biztonságos a falu
működtetése, folyamatosan
tovább csökken az adósságállományunk, és elkészült az új
óvodaépület.

Hivatalba lépése óta sok helyi
szervezettel, intézménnyel leült tárgyalni. Milyen cél
vezérelte a megbeszélések során?
Én azt látom, hogy a
jövőben a helyi konstrukciók
kiemelt funkciót kapnak majd.
Ilyen lehet a Telki Kórházzal
kötött együttműködésünk, ami
az országos egészségügy
helyzetétől függetlenül biztos hátteret ad ezen a téren a
telkieknek. Általában pozitív
visszajelzéseket kaptam ezekkel a tárgyalásokkal kapcsolatban.
Kisebb, de mégis jelentős intézkedések is történtek az
utóbbi időben. Mit emelne ki ezek közül?

A leglényegesebb változás, hogy áttértünk egy újfajta szemléletmódra, és a korábbinál tervezettebb munka folyik a közterületeken, így a kátyúzások, a fűnyírás, a takarítás, vagy éppen a hóeltakarítás terén. A források korlátozottak, ezért ezek a
munkálatok ütemesen zajlanak. Sajnos a válság miatt itt visszalépések lehetnek, de amint több pénz áll majd rendelkezésre,
több energiát is tudunk erre a területre fordítani.
Sikerült megtalálni a közös hangot az egyes településrészek lakóival?

A kényes kérdések elsősorban egyes problémás
területrészekhez köthetőek. Az évek-évtizedek alatt összegyűlt konfrontációk és konfliktusok miatt nehezen indultunk és
természetesen nem lehetett egy év alatt minden évtizedes
gondot megoldani. De már látszanak a megoldások, és a 069,
azaz most már Boszorkányvölgy, valamint a Hosszúhát lakói
látják a pozitív hozzáállást, ezért jelentősen javult a kapcsolat ezen területek lakosaival.
A 2011-es év sok szempontból a rendezésről, a rendeletek aktualizálásáról szólt az önkormányzatnál.
Ez egy kényes, „tojástáncos” szakasz volt, ami nem is lehetett
konfliktusmentes. Harmonizáltuk a szerződéseket, rendeleteket, és minden átláthatóbb lett. Ez azért is fontos, mert
a közigazgatási változások során jó állapotban adhatjuk át az
egyes részterületeket. Az elmúlt időszakban számos
ellenőrzést kaptunk és nem marasztaltak el bennünket.

Több, Telkit is nagyban érintő törvény készült el az utóbbi hónapokban, illetve van születőben. Milyen hatással
lehetnek ezek településünkre?

Az egyik ilyen az oktatási törvény. Eszerint az iskola államosítva lesz, és az üzemeltetést vissza lehet majd bérelni, aminek
nem sok haszna lenne, tulajdonképpen mi fizethetnénk a
rezsit és gondoskodhatnánk a gondnoki feladatokról.
Mit veszíthetünk az államosítással?

Sokat. A legrosszabb esetben lepusztul az iskolánk, romlik a
színvonal, és elérjük egy mai magyar átlagos vidéki kisiskola
szintjét. Elvesznének vívmányaink, és a sajátos tanterv, így a
sakk, az emelt szintű matek és informatika, valamint megszűnne a két tanítási nyelvű oktatás. A Pipacsvirág Általános
Iskola jelenlegi és egyre javuló nívója kiemelkedik a hasonló
méretű vidéki települések iskolái közül. De remélem, ez nem
fog bekövetkezni. Iskolaigazgatónk és az önkormányzat mindent megtesz, hogy elkerülje ezt a forgatókönyvet.

Az új önkormányzati törvény is nagy hatással lehet Telkire.
Az önkormányzati törvény értelmezésén dolgozik a hivatal,
vannak ugyanis még zavaros részek, sok a bizonytalanság, és
lehet, hogy lesznek még jelentős változások.
Lényeges változás maga az önkormányzatiság szemlélete.
Változik a jegyző és a testület szerepe, ezzel egyidejűleg nő
a polgármester felelőssége.

Csökken az önkormányzatok ráhatása a beruházásokra azáltal, hogy a hitelfelvételhez állami engedély kell, így ebben
jelentősen szűkül a települések mozgástere.

Megszűnnek a kistérségek, helyüket a járások veszik át, amelyek feladatokat visznek majd el az önkormányzatoktól,
jellemzően a hatósági ügyek területén. Az új törvény kimondja ugyanis, hogy a járás a közigazgatás legkisebb egysége.
Ez utóbbiról mi a véleménye?

Van ebben logika, nem ördögtől való gondolat a közigazgatás
központosítása, azonban az ördög mindig a részletekben van.
A részletek azonban még nincsenek tisztázva.
A jelenlegi helyzet alapján Budakeszi lenne a mi
járásközpontunk.

Budakeszi előnyös lenne számunkra közelsége és jó
megközelíthetősége miatt. Törökbálint, Zsámbék vagy
Budaörs számára (akik szintén ehhez a járáshoz tartoznának
- a szerk.) ugyanakkor kevésbé. Kérdés, hogy a közlekedésben milyen nehézségek lesznek, hiszen egy-két új buszjárat
indítását leszámítva nem nagyon van pénz fejlesztésekre. Én
úgy gondolom, hogy egy ilyen átalakulás hosszú folyamat és
eleinte nyilvánvalóan inkább a problémákat fogjuk érzékelni.
Van még egy elvi változás is: a törvény szerint a 2000 főnél
alacsonyabb lélekszámú településeknek nem lehet saját
hivatala. Budajenőnek a 2011-es adatok alapján - amit figyelembe vesznek - társulnia kell egyik szomszédjával. Szóba
www.telki.hu
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Közérdekű
jöhet Perbál, de Perbál a tervezett járáshatáron kívül van és
közös hivatalt csak járáson belül lehet létrehozni. Ez a helyzet
érdekesen befolyásolhatja a jövőt. Mi nyitottak vagyunk és
minden segítséget megadunk Budajenőnek, hisz eddig is
zökkenőmentes volt az együttműködésünk.
Mit várhatunk a 2012-es évtől?

Nehéz év lesz, de nem a legnehezebb - 2013 rosszabb lesz.
Törekszünk a megszokott színvonal tartására, de tudomásul kell

vennünk, hogy ez egyre kevésbé lehetséges. A szűkülő lehetőségek dacára szeretnénk belevágni a Fő utca felújításába.

Sajnos napról napra romlik a helyzet, és egy ekkora átalakulás
lassan megy végbe, úgyhogy nem látjuk még a mélypontot. Úgy
tippelem, hogy 2013 lesz minden szempontból a legembertpróbálóbb esztendő. Azonban a válság előbb-utóbb lecseng,
lezárulnak az átalakulások, és kiforrnak a változtatások.
Szilágyi Balázs

Budakeszi készen áll arra, hogy
járásközpont legyen

Kisinterjú dr. Csutoráné dr. Győri Ottiliával, Budakeszi polgármesterével
Hogyan készült fel Budakeszi arra, hogy járásközpont
legyen?

Mivel a járások az államigazgatás legalsóbb szintjét jelentik
majd, a személyi állomány bővítése és a hivatali helyek biztosítása nem az önkormányzat feladata lesz, hanem az
államé. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete már tavaly döntött arról, hogy járási székhely
település szeretne lenni. A környékbeli települések is biztosítottak támogatásukról: többek között Telki képviselő-testülete
is Budakeszi járásközponttá válása mellett voksolt. A minisztériumok felé városunk felterjesztési joggal is élt. A
járásközpont szerepre városunk teljes mértékben felkészült: a
régióban jelenleg is körzetközponti szerepet tölt be.
Ha járási székhellyé válnak, a közlekedés, illetve a forgalom növekedése mennyire jelenthet problémát?

Budakeszi sok szempontból már most is központi szerepet tölt
be a környékbeli települések számára – itt található többek
között az okmányiroda, a gyámhatóság és a rendőrörs is. A
Zsámbéki-medence lakosságának nagy része eddig is
Budakeszin keresztül közelítette meg a fővárost, ezért nem
számítunk arra, hogy ez nagymértékben befolyásolná a forgalmat.

Budaörssel szemben miért jobb Budakeszi?

Igaz, hogy Budaörsön kicsit
többen laknak, mint városunkban, azonban ebből a
szempontból nem a lakosságszám számít, hanem például
az, hogy a székhely közvetlen
buszjárattal megközelíthető-e,
és tömegközlekedéssel lehetőleg átszállás nélkül el tudjanak
oda jutni az emberek, ez pedig
Budakeszi esetében megoldott.
Városunktól egyik járásbeli
település sincs 30 kilométernél
messzebb. Nem vitatható tény,
hogy Budakeszi a Zsámbéki-medence központi települése,
így az itt élő emberek számára is fontos, mennyit kell majd
utazniuk azért, hogy ügyes-bajos dolgaikat elintézzék. Mindent megteszek azért, hogy e települések, – így Telki –
számára is a legjobb döntés szülessen, azaz Budakeszi
legyen a járás központja.

Járások

Telki Budakeszihez fog tartozni - vagy mégsem?
A több mint egymillió-kétszázezer lakosú Pest megyében
tizenöt járás kialakítása várható. A 187 települést magában
foglaló megye leendő járásai a budakeszi, a ceglédi, a
dabasi, a dunakeszi, az érdi, a gödöllői, a gyáli, a monori, a
nagykátai, a pilisvörösvári, a ráckevei, a szentendrei, a szigetszentmiklósi, a szobi és a váci járás lesznek.
Telki várhatóan a budakeszi járás része lesz, amelynek
központja értelemszerűen Budakeszi lesz. Törökbálint és
Budaörs erős ellenérzéseket fogalmazott meg ezzel az új
rendszerrel szemben, és a két település kérte, hogy a központ
Budaörsön legyen, vagy hogy Budaörs központtal létre2012 február

hozhassanak egy új járást - azonban úgy tűnik, ezeket az
elképzeléseket kormányzati szinten nem támogatják. Nemrég
Gulyás Dénes, a 10-es számú választókörzet (ide tartozik
Budakeszi és Telki is) képviselője kijelentette, teljes mellszélességgel támogatja Budakeszi kinevezését járási központtá
és felkészültnek tartja a települést az ezzel kapcsolatos
feladatok ellátásra.

A Budakeszi járás települései a jelenlegi állapot szerint Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, Törökbálint és Zsámbék
lesznek.
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb
pontjaiból
Bővebb tájékoztatás a www. telki.hu honlapon vagy
a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2012. január 24.
Rendelet-módosítás

A testület elfogadta a szociális igazgatásról és ellátásokról,
valamint a gyermekjóléti ellátásokról szóló 14/2009.(IV.29.)
Ör. számú rendelet módosítását.

Közművelődési megállapodás

Telki a közművelődési feladatok ellátására megállapodást
kötött a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvánnyal.

Helyi Termelői Piac

A testület a Helyi Termelői Piac üzemeltetésére megállapodást kötött a DR Varga Humán Üzleti Tanácsadó Bt-vel és
elfogadta a Vásár-nap házirendjét.

Csatlakozás a BudaVidék Zöldút
Szövetséghez

Szociális szolgáltatásszervezési
koncepció

A testület támogatta Telki csatlakozását a BudaVidék Zöldút
Szövetséghez.

Önálló fogorvosi körzet létrehozása

A képviselők úgy döntöttek, településünk nem csatlakozik a
Homokhátsági Önkormányzatok Szövetségéhez.

A képviselők úgy döntöttek, támogatják a Budaörs Kistérség
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepcióját.
A testület korábban döntött egy önálló, telkieket ellátó fogorvosi praxis kialakításáról és most ismét pályázatot írt ki az
önálló körzet feladatainak ellátásara.

Boszorkányvölgyi kérdések

Az önkormányzat célja a közművesítés megoldásban való
közreműködés, a területfejlesztés lezárása.

Csapadékvíz-elvezetés

A testület megszavazta Telki felszíni csapadékvíz-elvezetési
rendszerének kiépítéséről, felújításáról és fenntartásáról
szóló koncepciót.

Ivóvíz díjak

Megállapították az önkormányzati tulajdonú vízi közműből
szolgáltatott ivóvíz díjait, amelyről előző számunkban részletesen beszámoltunk.

A zöldterületek fenntartása

A képviselők támogatták az önkormányzat tulajdonában,
használatában lévő extenzív és intenzív gondozású
zöldterületek 2012-2014. évi fenntartási munkáinak
elvégzésére közbeszerzés kiírását.

Csatlakozás a Homokhátsági Önkormányzatok Szövetségéhez
A testület 2012-es munkaterve

Elfogadták a képviselő-testület 2012-es munkatervét.

Teljesítmény-követelmények

A képviselők elfogadták a köztisztviselőkkel szemben
meghatározott teljesítmény-követelmények alapját képező
célokat.

A Telki-Víz ügyvezetőjének bére

A testület jóváhagyta a Telki-Víz Kft. ügyvezetője munkabérének emelését.

Személyi változások az alapítványnál

A testület az Óvoda- Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány
vezetőjének Szujó Zoltánné dr. Sütő Adriennt nevezte ki,
míg a posztot korábban betöltő, és arról lemondó Kolláth
Klárát kuratóriumi tagnak választotta.

Változás a talajterhelési díjfizetési
kötelezettségben

A talajterhelési díj egy jogszabályi változás miatt tízszeresére
emelkedett. Erről előző számunkban részletesen beszámoltunk.
szb
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Közérdekű
Az új önkormányzati törvény
főbb elemei

Az új önkormányzati törvény öt fő területre
fókuszál és fokozatosan lép életbe.

A jogszabály szétválasztja az önkormányzati és az állami
feladatokat. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt években
egyre több ellátási kötelezettséget írt elő a központi igazgatás az önkormányzatoknak, de az új feladatok mellé nem
biztosították a megfelelő finanszírozási forrást. A jövőben
több feladatot vállal az állam.
2013 január elsejétől megújul a feladatfinanszírozás rendszere. Az új szabályozás biztosítja az önkormányzati szolgáltatások stabil működőképességét, nem lesz likviditási hiány.
A törvény megváltoztatja az önkormányzati hivatali struktúrát
is. A 2000 főnél kisebb lakosságú településeken nem lesz
önálló hivatal, az intézkedés 400 önkormányzatot érint. A
törvény negyedik fontos területeként az új kötelezettségvállalási rendszer szigorítja az önkormányzatok hitelfelvételi
lehetőségeit.
Ezek mellett új törvényességi felügyeleti rendszert építenek ki
az új törvény alapján.

Forgalmi rend változás
Telki község Képviselő-testülete
65/2011. (06.28.) Öh. sz. határozatával elfogadta Telki belterületi úthálózatának forgalomtechnikai tervét.
A cél az volt, hogy az új forgalomtechnikai terv eredményeként a kialakult forgalmi rend csak a legszükségesebb mértékben változzon.
Tájékoztatjuk a lakosságot hogy
megkezdődött forgalomtechnikai
terv végrehajtása.

1.) A forgalomtechnikai jelzőtáblák egy része - folyamatosan,
ütemezve, várhatóan 2012. március 30.-ig - leszerelésre,
cserére, kiegészítésre kerül.

2.) Egyes területeken megváltozik a forgalmi rend. (A változások a honlapról letölthető mellékletben láthatók.)
3.) A forgalomtechnikai változások elsőbbségi rend változással is járnak, ezért kérjük, a közlekedőket, hogy ne
megszokásból vezessenek, hanem fokozott figyelemmel
közlekedjenek!

Vezessünk óvatosan!

A téli időjárási viszonyok közepette sok baleset történik, ezért
fontos, hogy minden autós lassan, megfontoltan vezessen a
csúszós utakon. Erősen ajánlott ilyenkor a szokásosnál
korábban elindulni, bárhová is menjen az ember! Mindig
legyen elegendő mennyiségű benzinünk a gépjárművünkben,
és nem árt, ha van nálunk takaró, illetve meleg tea, hogy egy
esetleges elakadás esetén ne kelljen fagyoskodnunk a segítség megérkezéséig!
2012 február

Akció a biztonságosabb
átkelésért
A közterület-felügyelő segíti a
gyerekek biztonságos átkelését
a Napsugár utca és a Muskátli
utca között reggelente negyed 8
és 8 óra között január 24-től az
iskolai tanítási napokon.
A közterület-felügyelő mellett
alkalmanként a körzeti megbízott, illetve a polgárőrség tagjai
segítik majd a biztonságos iskolába jutást a veszélyes csomópontban.
Az intézkedésre azért van szükség, mert amíg nem készül el
a kereszteződésnél a tervezett gyalogátkelő, igen veszélyes
ott az úttesten átmenniük a gyerekeknek, hiszen az autósok
sokszor nagy sebességgel közlekednek az érintett útszakaszon. Kérjük az autósokat, hogy vezessenek óvatosabban, és
hajtsanak lassabban az iskola környékén!
Az akció kezdete óta több visszajelzés is érkezett, hogy az új,
biztonságosabb átkelési pont helyett sok iskolás a Boszorkányvölgy (069) felől érkezve a Lejtő utcánál kel át a
főúton, ezért kérjük a szülőket, irányítsák át gyermeküket a
Napsugár utcánál lévő csomóponthoz. Előzzük meg együtt
a baleseteket!

Takarékoskodás a fűtéssel az
intézményekben
A rendkívüli januári és februári
hidegben, a szokásosnál jóval
rázósabb fűtésszámlák miatt az
önkormányzat takarékossági
intézkedéseket vezetett be
intézményeinkben. Ez azt jelenti, hogy korlátozták a délutáni
iskolai, illetve a nem kötelező
szabadidős (ifjúsági, nyugdíjas, cserkész programok) tevékenységeket az iskolában és a
klubházakban.

Vegyük fel a stopposokat!
Bár a buszközlekedés szerencsére szinte teljesen folyamatos
környékünkön, a rendkívüli időjárás miatt előfordulhat, hogy lerobbannak, elakadnak a Volán járművei. Ezért ha autóval utazunk
és megállókban fagyoskodókat
látunk, ha tehetjük, vegyük fel
őket! Segítsük ezzel is egymást!

Közérdekű
A dámszarvas nem tarándszarvas
Előző számunkban azt írtuk,
hogy Telki címerében a címlapon szereplő dámszarvas
látható. Valójában a címer rajzolt állata egy dámszarvashoz
hasonló fajta: a tarándszarvas.

Kattintson ránk!
Gyorsan és biztosan értesülni szeretne a legújabb telki programokról, valamint a lakosok felhívásairól, és aktív közösségi
média használó? Csatlakozzon a Facebookon a Telki csoporthoz, ahol minden aktuális eseményről értesülhet, és
megoszthatja saját fontos, közérdekű felhívásait, valamint
figyelemmel kísérheti más lakostársakét!
Információra éhezik, de
nem éri be a havi egy
Telki Naplóval?

A Telki honlapon mindig
aktuális és friss információkat talál. Keresse fel
rendszeresen
a
www.telki.hu oldalt és
legyen képben a falu
életével kapcsolatban!

Közös kistérségi testületi ülés
Január 31-én hagyományos évi közös kistérségi testületi ülést
tartott a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a Budakeszi
Erkel Ferenc Művelődési Központban, amelyen bemutatkoztak a települések, bemutatták fejlesztési elképzeléseiket,
valamint a résztvevők meghallgattak számos, a kistérség
életével kapcsolatos prezentációt.

Négycsillagos minősítést
kapott az edzőcentrum

Szmoghelyzet
Az időjárási viszonyok függvényében a Győr-TatabányaBudapest tengely mentén sűrűn előfordul, hogy a szokásosnál rosszabb minőségű a levegő, azaz szmoghelyzet van.
Ezért aki a fővárosba utazik, készüljön fel, hogy bármikor
elrendelhetik a szmogriadót, és korlátozhatják a gépjárművek
behajtását.
Aki teheti, használja a tömegközlekedést és ne üljön autóba,
ezzel is kímélve környezetünket.

Kedves Telkiek!

Hivatalosan, a Hotel Stars európai minősítő rendszer
alapján is megkapta a négy-csillagos minősítést a Magyar
Labdarúgó Szövetség Telkiben található technikai centruma.
A minősítés egy harmonizált európai rendszer, amely objektív képet ad egy-egy szállodáról, 270 kritériumpont alapján.
Európában összesen 18 ezer szállodát minősítettek már így,
Magyarország 860 szállodájából 330 regisztrált a rendszerbe.

Új rendőrkapitány
2011. decemberében Dr. Simon Tamás r. dandártábornok
dr. Csipler Norbert rendőr őrnagyot bízta meg fél évre a
Budaörsi Rendőrkapitányság vezetésével. Gratulálunk a kinevezéshez!

Az Önkormányzat szeretettel hív és
vár mindenkit az 1848-as forradalom
évfordulójának megünneplésére
2012. március 14-én, szerdán este.

Program:

Fáklyás felvonulás

a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. Rákóczi u. - Erdő u. - Akácos u.
útvonalon.

Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30kor. A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja.
19.00-tól az Iskola tanulóinak műsora és
megemlékezés az Iskola aulájában.

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep
tiszteletére tűzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát
nemzeti zászlónkkal!

www.telki.hu
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Önkormányzat

Tájékoztató táblák elhelyezéséről
Telki község Képviselő-testülete a közterületek elnevezése
egységes rendjének biztosítása, a helyi sajátosságok
érvényesítése, a földrajzi, történelmi, nyelvhelyességi szempontok figyelembe vétele érdekében, illetve, hogy az utcanév
táblák, emléktáblák és házszámtáblák kihelyezési rendjének
megállapításával segítse az egységes településkép
kialakítását, elfogadta a közterületek elnevezéséről, valamint
azok jelöléséről szóló 18/2011. (06.29.) Ör. számú rendeletét.
Tájékoztatjuk a lakosságot hogy megkezdődött a rendelet
végrehajtása.

UTCANÉV TÁBLÁK
1.) Felmértük, hogy mely közterületeken hiányoznak a
tájékoztatást segítő utcanév táblák.
2.) A hiányzó utcanév táblák legyártásra kerültek.

3.) Az utcanév táblát kerítésen, házfalon vagy ezek hiányában
külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai elkezdték az utcanév
táblák felszerelését.
Személyesen egyeztetnek az érintett ingatlanok tulajdonosaival.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa úgy dönt, hogy az
utcanév táblát maga kívánja felszerelni, arra lehetőséget
biztosítunk.
Kérjük megértésüket a munkálatok során keletkező
esetleges zajért.
Igyekszünk a lehető legkisebb kellemetlenséget okozni.

6.) Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szabálysértést követ el és
50.000. Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az,
a) aki utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely
más módon tájékoztató jellegét megszünteti,
b) aki utcanév táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy
eltávolít.

HÁZSZÁMOZÁS
1.) Az utcában az ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen
telkeket egyaránt) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.

2.) A házszámtáblát a házzal (beépítetlen ingatlannal) szemben állva, jól látható helyen, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni.
3.) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant (épületet,
beépítetlen telket) házszámtáblával - saját költségére ellátni, és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

4.) Településünk egyes területein az ingatlanok számozása
rendezetlen, nem megoldott. Az ingatlanok egy része
kizárólag helyrajzi szám alapján azonosítható be.
Az érintett területek, ingatlanok számozása megtörtént. Az
erről szóló határozatot az érintett ingatlantulajdonosok
részben megkapták, illetve rövid időn belül megkapják.

Ezúton is felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen
telket) házszámtáblával - saját költségére – a számozásról szóló határozat kézhezvételétől számított
60 napon belül ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

5.) Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szabálysértést követ el
és 50.000. Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a
házszámtábla kihelyezését elmulasztja.
Kérjük megértésüket, együttműködésüket!

4.) Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan tulajdonosa,
kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és
az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

5.) Felhívjuk figyelmüket, hogy reklám célját szolgáló feliratot,
táblát
– utcanév táblán nem lehet elhelyezni,
– utcanévtábla körül úgy lehet elhelyezni, hogy ne zavarja
annak tájékoztató jellegét.

2012 február

Telki Önkormányzat

Környezet

A hónap állata
A borz

A címlapon található borz (Meles meles) a ragadozók (Carnivora) rendjén belül a menyétfélék (Mustelidae) családjába
tartozó faj. Ez a faj a borzformák (Melinae) alcsaládjának
névadó tagja és egyben az alcsalád legismertebb faja is. Hogy
alcsaládbeli rokonaitól elkülöníthető legyen, gyakran
használják rá az európai borz vagy az eurázsiai borz elnevezést is.
A borz nagyjából 90 centiméter hosszú (ebből 15 centiméter
a farok hossza) és 15-20 kilogramm súlyú állat. A hímek
valamivel nagyobbak, mint a nőstények. Szőrzete igen jellegzetes mintázatú, hasa fekete, háta viszont ezüstszürke.
Pofája fehér, rajta az orrától a szemén át a füléig húzódó
fekete sávval.
Egész Európában elterjedt és a Telki környéki erdőkben is
honos faj. Az aljnövényzetben, visszahúzódva, az embereket
kerülve építik váraikat, amelyeket csak a nagyon szemfüles
kirándulók vehetnek észre. Hangos csörtetésüket éjszakánként az erdőkben lehet hallani, de félénkségük miatt
ritkán láthatóak. Bár előfordul, hogy bemerészkednek a lakott
területekre, Telkiben mégis ritkán látott vendég.

Mérgezések

Vigyázzunk az állatokra és gyermekeinkre!

Rendelőnkben az utóbbi fél évben többször előfordult, hogy
fagyálló folyadék okozta mérgezett állatokat kezeltünk. Több
állatot, főként macskát hoztak be Telkiből, onnan is bizonyos
utcákból. A tulajdonosok egy része jelezte felénk, hogy a
környéken több macska is elpusztult, így sajnos előfordulhat,
hogy szándékos mérgezés történt. Valószínűleg az elkövetők
nem ehhez hasonló cikkeket olvasnak, de mindenkinek fontos
tudni, hogy az állatok szándékos mérgezése bűncselekmény,
ami szabadságvesztéssel jár.
A fagyálló folyadék íze édeskés, az állatok (vagy kisgyermekek!) könnyen belenyalnak, és a szervezetbe jutást
követően már néhány órával az állat súlyos tüneteket mutat,
mozgása inkoordinálttá válik, sokat iszik és vizel, hányás,
csuklás figyelhető meg, és görcsrohamok jelentkeznek. A
méreganyag felvételét követően az állat 1-2 nap elteltével
akut veseelégtelenségben szinte biztosan elpusztul. Sajnos a
hozzánk érkező, és már tüneteket mutató állatok többségét
nem tudjuk sikeresen kezelni, csak az 1-2 órán belül elkezdett
nagyon intenzív terápiával előzhetjük meg a veseelégtelenség kialakulását. A tapasztalatunk szerint erre csak akkor van
esély ha a tulajdonos látja, hogy az állat belenyalt a fagyálló
folyadékba, és rögtön állatorvoshoz viszi. A beteg állatok
nagyobb része macska, ennek egyrészt az az oka, hogy ezen
állatfaj érzékenysége nagyobb, egy átlagos súlyú macska
körülbelül egy evőkanál mennyiségtől már elhullik. Másrészről a macskát nagyon nehéz helyhez kötni, ritka, hogy
kerten belül maradjon. A fagyálló folyadék úgynevezett etilén
glikol alkoholt tartalmaz, amely a májban bizonyos enzimek
hatására átalakul. Ha a méreganyag felvételét követően alko-

hol kerül a szervezetbe, ennek az enzimnek a működését
lekötjük, így az etilén glikolból nem tud mérgező anyag
kialakulni. Ezért ha ilyen balesetet látunk, az emberrel és
az állattal is minél töményebb szeszesitalt (pl. pálinkát)
kell itatni, akármilyen nehéz is, és azonnal mentőt kell hívni,
az állatot pedig állatorvoshoz szállítani. Ez az egyetlen esély,
hogy a veseelégtelenség kialakulását megelőzzük. Fontos
tudnunk, hogy fagyálló folyadék megtalálható egyéb
kereskedelemben kapható készítményekben is, például téli
ablakmosókban, radiátorfolyadékokban is.
dr. Fenyves Ildikó
Klapka Állatklinika
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Közösség

Jótékonysági festménykiállítás és
árverés
Tavaly ősszel, amikor az iskola felvette a Pipacsvirág
nevet, pattant ki a szervezők fejéből a gondolat, hogy
kellene egy olyan kiállítást szervezni, ahol a helyi és a környéken élő művészek pipacsos alkotásait kiállíthatnák...

Aztán ezt a gondolatot
tovább szőve született
meg az árverés ötlete,
amelynek lényege az
volt, hogy a helyi vagy
Telkihez valamiképp
kötődő művészek, műkedvelők a műveik
eladásából befolyó bevételt felajánlották a
Pipacsvirág Általános Iskolának az iskola művészeti oktatásának támogatására, valamint az iskola könyvtárának és szaktantermi rendszerének fejlesztésére.
A gondolatot végül tett követte, aminek eredményeképpen hosszas szervezés és egyeztetés után - januárban megnyílt a
kiállítás, amelyet közel 1 hónapon keresztül tekinthettek meg
az érdeklődők, majd február 11-én következett az árverés.

A kiállítást megelőzte egy felhívás, amellyel a szervezők a
helyi és a környékbeli művészeket kívánták mozgósítani. A
sors végül is úgy hozta, hogy a kezdeményezésre csak helyi,
illetve gyermekeik, unokáik révén helyileg érintett művészek
alkotásai érkeztek.
A művészek örömmel csatlakoztak a felhíváshoz, és ajánlottak
fel festményeket, de szép számmal akadt olyan művész is, aki
kimondottan erre az alkalomra készítette el műalkotását.

A művészek többségének nincs közvetlen kapcsolata az
iskolával (gyermekeik már vagy felnőttek, és nem járnak az
iskolába, vagy soha nem is jártak ide, de olyan felajánló is
akadt, akinek zsenge ifjú lévén még nincs is gyermeke), de
ettől függetlenül az első hívó szóra örömmel és
segítőkészen csatlakoztak a felhíváshoz.
A kiállítás megnyitóján sok érdeklődő, elsősorban szülő
volt, ami az elsősök nagyon kedves műsorának volt köszönhető, és talán annak is, hogy itt nyílt lehetőségük az érdeklődőknek személyesen is megismerni a művészeket.
A művészek között szerepelt - nem kis meglepetést okozva
azoknak, akik nem tudtak arról, hogy ő is képzőművész településünk polgármestere, valamint egy olyan ifjú tehetség
is, aki pár évvel ezelőtt még a telki iskola padjait koptatta,
napjainkban pedig már mint ifjú művész-jelöltet köszönthetünk.

De volt köztük olyan édesanya is, akinek a gyermeke az
iskolába jár és így szeretett volna segíteni, volt egy nagymama is, aki Pátyon lakik, de a gyermeke és az unokája Telkiben,
így gondolkodás nélkül felajánlotta alkotásait.
A kiállítók között számos ismerős névre bukkanhattak az
érdeklődők, köztük az iskolaigazgató asszony édesanyjáéra, akinek pár évvel ezelőtt egy kiállítás keretében a
kisplasztikáit csodálhattuk meg Telkiben. Most egy szép pipacsos festménnyel jelentkezett a felhívásra.
És hogy lássák az érdeklődők, hogy miért fontos támogatni
2012 február

a telki művészetoktatást, és mennyi tehetséges művészpalánta
jár az iskolába, az iskola rajztanárai a tehetséges diákokat is
ösztönözték az alkotásra, aminek eredményei a szülők legnagyobb büszkeségére szintén láthatóak voltak a kiállításon.
A megnyitó után a művészek izgatottan várták február 11-ét,
amikor is kiderült, hogy Önök kedves olvasók, kedves szülők,
örömmel fogadták ezt a hagyományteremtő kezdeményezést. Szívesen licitáltak a képekre, alkotásokra, mert
tudták, ezzel nem csak egy szép képpel, tárggyal lettek
gazdagabbak, de egy jó ügyet is szolgáltak, aminek gyümölcsét elsősorban a saját gyerekeik élvezhetik.

Az árverés késői időpontban, este 11 órakor kezdődött, és
jó hangulatban telt. Festmények találtak új gazdára, tárgyak
leltek új otthonra és közben szépen gyarapodott az alapítvány
kasszája.

A legifjabb licitáló kifejezetten az árverésre érkezett az iskolába, és alig várta, hogy a kiválasztott kép licit alá kerüljön. Természetesen nem egyedül érkezett és licitált, hanem atyai
segítséget is kapott, de így is nagy elismerést váltott ki a felnőtt licitálókból, akik a fiatalember személyében bizony
komoly versenytársra találtak.

A licit során látszott, hogy az ifjú művészetkedvelő határozott
elképzeléssel érkezett. Ádáz csatát vívott az általa kiválasztott
képért egy másik, felnőtt licitálóval. A csatát a végén ugyan
nem ő nyerte, de így is elégedett lehetett, hiszen a kikiáltási
ár többszöröséért kelt el a kép, és ezzel ő is jelentősen hozzájárult a bevételt növekedéséhez.
Az árverés legvidámabb pillanatai azok
voltak, amikor árverezésre kerültek a gyerekek alkotásai. Volt,
hogy egy alkotásra
több licit is érkezett, és
a szülő addig "harcolt", hogy az övé legyen
a
gyermeke
alkotása, amíg végül ő
is egy szép összeggel
tudta
támogatni
a
nemes célt.

A művészek többsége már az árverés előtt jelezte a
szervezőknek, hogy abban az esetben, ha a licit során nem
kelne el az alkotása, felajánlja a képet az iskola javára. Így az
iskola Brauer Ildikó, Scheer Gizella és Márton Ildikó képeivel,
valamint Zimonyi Adrienne pipacsos tegolájával gazdagodott.

Sikerrel zárult az első jótékonysági festményárverés Telkiben. A képek többsége új gazdára talált, az alapítvány
kasszáját sikerült egy szép összeggel feltölteni, ezzel még
több lehetőséget kapnak a gyerekek, hogy hódolhassanak
szenvedélyüknek, a művészetnek. A befolyt összegből jut
mindenféle szép és hasznos dologra, ami az ő fejlődésüket,
kibontakozásukat hivatott segíteni és talán a jövő Vasarelyje,
Munkácsija, Macskássy Izoldája vagy Kovács Margitja jelenleg éppen Telkiben koptatja az iskolapadot...
ZA

Program

Bogár László Telkiben
A Mindennapi tudomány márciusi előadója dr.
Bogár László közgazdász, politikus, egyetemi
oktató, publicista lesz.

1988 szeptemberétől tagja volt az MDF-nek (a lakiteleki
alapítók egyike), s részt vett a párt gazdasági programjának
kidolgozásában. Az 1990. évi országgyűlési választásokon az
MDF Borsod-Abaúj-Zemplén megyei listavezetőjeként került
be a parlamentbe. 1990 és 1994 között a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának politikai államtitkára
volt. Az 1994. évi országgyűlési választásokon ismét bejutott a
parlamentbe. 1996-ban a Magyar Demokrata Néppárt frakciójához csatlakozott. A Fidesz kormányra kerülésével 1998
és 2002 között a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára,
az Orbán-kormány Stratégiai Elemző Központjának vezetője volt.

Téma: Válság és Nemzetstratégia

Napjaink egyik központi témája a válság, ami befolyással van
egyéni és családi életünkre, munkánkra, munkahelyünkre,
településünk, hazánk és Európa sorsára is. Előadónk ezt a
témát elemzi, természetesen az aktuális gazdasági és politikai
történések figyelembe vételével.

Sorozatunknak volt már közgazdász vendége, dr. Kovács
Gábor személyében, aki 2009 februárjában, a Trilaterális
Bizottság tagjaként osztotta meg velünk a válsággal kapcsolatos gondolatait, azt hogy milyen irányba változik a világ, és

kik lesznek a változásnak a nyertesei, vesztesei. Most egy
más szemléletű közgazdász véleményét, gondolatait ismerhetik meg, akik eljönnek

2012. március 8-án a telki Pipacsvirág Iskola éttermébe. Az előadás a szokásostól eltérő időpontban, 19 órakor kezdődik.

dr. Bogár László eddig megjelent művei:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A fejlődés ára. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1983.
Kitörési kísérleteink. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1989.
Bokros újratöltve. Kairosz, Budapest, 2006.
Magyarország és a globalizáció. Osiris, Budapest, 2006.
Hálózatok világuralma. Argumentum, Budapest, 2008.
Örvényben. Kairosz, Budapest, 2008. (Benkei Ildikóval.)
Magyarország felszámolása. Kairosz, Budapest, 2008.
Válság és valóság. Éghajlat, Budapest, 2009. (Drábik Jánossal
és Varga Istvánnal.)
Idegrendszerváltás. Kairosz, Budapest, 2009.
A rendszerváltás bukása. Kairosz, Budapest, 2010.
Lefelé a létezés lejtőin. Kairosz, Budapest, 2011.
Bogár-gyűjtemény. Kairosz, Budapest, 2011.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Márciustól újra indul a Filmklub
Minden változatlan: péntekenként este 8-tól a Pajtában, március 16-tól kezdődően tíz alkalommal találkozunk. A tematika is a régi: általam felkért telkiek bemutatják a kedvenc
filmjüket. Egyelőre csak a program első felét ismertetjük,
majd a márciusi számban jön a második fele.

Idén megpróbáljuk az idősebb és a fiatalabb generációt jobban bevonni. Bemutatja kedvenc filmjét a Nyugdíjas Klub
elnöke és a TIK alelnöke is. Szándékosan nem kapcsolom
össze tisztségüket a nevükkel, mert a választott filmek alapján
sem mondható meg, hogy ki az idős és ki a fiatal. És ez így
van jól.
Ahogy a mondás tartja: jó filmnek nem kell cégér. Ez igaz,
mind a hat filmre. Ezért csak pár gondolat a sorozatról:
Érdekes, hogy két dán film is bekerült a válogatásba, ami azt
jelzi, hogy az európai film központját (újra) valahol északon
kell keresnünk. Két amerikai filmet is láthatunk, szerencsére
az igényes kategóriából. Orosz film már nagyon hiányzott a
filmklubról. És lesz egy igazán kedves ír mozi is, természetesen jó zenével.

Íme a program:
Március 16.: Molnár Krisztina - Babette lakomája
(r.: Gabriel Axel)
Március 23.: Simonyi Cili - Egyszer
(r.: John Carney)

Március 30.: Józsa Nándor - Viharsziget
(r.: Martin Scorsese)
Április 13.:

Schaffer Lászlóné - Szibériai borbély
( r.: Nyikita Mihalkov)

Április 27.:

Halász Terézia - Ádám almái
(r.: Anders Thomas Jensen)

Április 20.:

Kiss Máté - Amerikai szépség
( r.: Sam Mandes)

Nagy filmeket láthatunk, melyek mindegyike hatással lesz
ránk. Erre a szellemi kalandra hívom a telkieket. Remélem,
egyre többen gondolják majd úgy, hogy péntek estére egy jó
film megnézése és egy kis társasági élet a legjobb időtöltés.
Találkozzunk!
Takács Zoltán

www.telki.hu
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Kultúra

Meghívó

A Kodolányi János fal(u)múzeum megnyitója
A Kodolányi János fal(u)múzeum megnyitója, az „Én
vagyok” prózaíró pályázat
eredményhirdetése,
valamint Kodolányi János emléktáblájának megkoszorúzása március 9-én lesz.

A Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédő Közhasznú Egyesület (KOKUKK) szeretettel meghívja Önt és kedves családját alábbi, 2012. március 9-én, a
Pipacsvirág Általános Iskolában és a Kodolányi-háznál tartandó programjaira:

17 óra - A Kodolányi János Fal(u)múzeum
megnyitója

A Pipacsvirág Általános Iskola (Telki, Muskátli utca 2.)
aulájában most megnyíló, galéria jellegű állandó kiállítás a Telkiben született író, Kodolányi János életpályájának legfontosabb állomásait, írói munkásságát mutatja be fotókópiák,
kéziratmásolatok és egyéb dokumentumok segítségével.
(A kiállítás szakmai referense Sulyok Bernadett irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa.)
Beszédet mond:
Deltai Károly polgármester, Sarlós Erzsébet, a Pipacsvirág

Általános Iskola igazgatónője, Keserűné Molnár Krisztina Rita
(KOKUKK Egyesület alelnöke)

17.30 - Az „Én vagyok...” című prózaíró
pályázat eredményhirdetése
A Kodolányi János Én vagyok című regényéből választott részlet nyomán írt prózai munkákat négytagú zsűri bírálta el:
Kodolányi Gyula, József Attila-díjas író, költő, a zsűri elnöke,
Sulyok Bernadett irodalomtörténész, Kodolányi-kutató (Petőfi
Irodalmi Múzeum),
Boross Klára, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosa
(Kokukk Egyesület),
Béresné Dávid Magdolna, a budakeszi Nagy Gáspár Városi
Könyvtár vezetője
A három kategóriában (gyermek, fiatal és felnőtt) meghirdetett
pályázat díjkiosztóján a nyertesek részleteket olvasnak fel a
díjazott írásokból.

18.30 - Koszorúzás
A hagyományosan Kodolányi János születésének évfordulójához kapcsolódó koszorúzás a szülőházon (Telki, Fő
utca 31.) elhelyezett emléktáblánál zajlik majd mécsesgyújtással, és az író egyik művéből választott részlet felolvasásával.
KOKUKK Egyesület

A lélek kapuja – Költészet napja 2012
„És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály)

A vers a lélek kapuja. Megnyílik, kitárja szárnyát, beenged.
Hová? Kuckóba, otthonos zugba, kertbe, végtelen térbe. Az
olvasón is múlik, hova nyit ajtót.
A költészet kétszemélyes. Találkozó. Költő és olvasó térrel és
idővel mit sem törődő viszonya. Lehet titkos kapcsolat is,
de megoszthatjuk másokkal is a találkozás örömét.

Az idei Költészet napján – amit, mint tudjuk, József Attila
születésnapján, április 11-én ünneplünk – játékra hívok mindenkit, aki szeret játszani, és aki szeretné megmutatni, melyik
vers nyitotta ki azt a nehezen nyíló, sokszor kicsit rozsdás kilincsű ajtót, amit úgy szeretünk kulcsra zárni.

Tegyük ki házunk kapujára a nekünk legkedvesebb verset! Persze többet is lehet! Libegjenek a tavaszi szélben
kedves verssoraink, lassítson csak léptein hazafelé tartva, aki
teheti, és olvasson hazáig minél több verset! Lehet, hogy mire
hazaér, könnyebb lesz a járása és a szíve is.
2012 február

A felhívás nem csak Telki lakóinak, hanem az iskolának, az
óvodának, a boltoknak, üzleteknek, gyógyszertárnak, zöldségüzletnek, pékségnek, éttermeknek, nem szaporítom
tovább: MINDENKINEK szól!
(Szerény javaslat: Tegyük a kézzel írt, kinyomtatott, legépelt
lapokat átlátszó fóliába, hogy egy friss tavaszi zápor ne mossa
el a betűket.)
Molnár Krisztina Rita
KOKUKK

Közösség
Kultúra

Vendégünk: Mesterházi Mónika

A KOKUKK tavaszi délutánján a József Attila-díjas költő
látogat falunkba
Mesterházi Mónika József Attila-díjas
költő, műfordító a kortárs költészet jól
ismert alakja. Számos irodalmi díja,
négy önálló verseskötete (Visszafagyó
táblák /Cserépfalvi, 1992./, Hol nem
volt /Cserépfalvi, 1995/, Nem hittem
volna /Belvárosi, 1999./, Sors bona
/Osiris, 2007./, a Műfordítók Egyesü-letének vezetésében
betöltött szerepe is bizonyítja, hogy klasszikus poeta doctusszal van dolgunk. Lírai és prózai fordításai egyaránt
kiemelkedők. Az észak-ír kortárs költészet tanulmányozása
doktori értekezésének tárgya. Elmélkedésre hívó költészetét
tiszta költői formavilágot alkalmazó, zárkózott, elmélyült
személyes lírája teszi vonzóvá.
Tavaszi vendégünk a Szépírók Társaságának tagja, így kortárs költői délutánunk már második alkalommal kerül közös
megrendezésre az egyik legnagyobb írószervezettel.

Az irodalmi délután helyszíne: Telki Óvoda,
Harangvirág utca 3.
Időpontja: 2012. április 13. 17 óra
Minden verskedvelőt teával és szeretettel várunk!

Molnár Krisztina Rita – KOKUKK Egyesület

Mesterházi Mónika

Hideg

A szélvihar benyitott a fűtetlen szobába,
és nyitva hagyta maga mögött az ajtót.
Pár napig a résen húzott be a hideg.
Mit keresett ott az a barátka poszáta?
Egy vándormadár télen? Lent feküdt
fénytelen szemmel az erkélyajtó előtt,
semmi madármelegsége nem maradt,
de még elbillent a feje a tenyeremben.
Mennyi minden, mennyi elképzelhetetlen
rossz tolakszik hirtelen a fűtött szobákba is,
váll és nyak dermed tehetetlenségbe,
ingerült rosszkedv minden mozdulatban,
és ha az ékes hangú, akit elrejt
nyáron egyetlen zöld levél,
a feketesapkás, bolyhos tollú
vendég betéved, váratlan, apró
örömforrás, azt is későn látjuk,
ha már fekszik némán a hideg küszöbön.

Élménybeszámoló a TIK életéről
Újabb fergeteges rendezvénnyel nyitotta meg a
TIK (Telki Ifjak Közössége) az újévet. Idei első
rendezvényük, amelyre
január 28-án, szombaton
került sor a Pajtában,
rengeteg fiatalt vonzott.

szervezet
A nonprofit
előző évben is sok programra invitálta a fiatalokat –
mindezt több alkalommal is
a Telki Önkormányzat támogatásával. Legismertebb rendezvényük talán a Zsámbéki-medence fiataljai között is
elhíresült Puttó Pajta Party (PPP), amely eddig négy alkalommal került megrendezésre. A TIK önszerveződő, tagjai

önkéntesen, idejüket, energiájukat és tudásukat nem kímélve
munkálkodnak a különféle programok kitalálásában, megszervezésében és lebonyolításában. Céljuk a fiatalság minőségi szórakozásának lehetőségét megteremteni egy olyan
szervezet kialakításával, amely összefogja és támogatja a
zsámbéki medencében, de legfőképp a Telkiben élő fiatalokat. A programok tárháza egyre nő, így a kirándulás, a
sport, a koncertek, zenés-táncos mulatságok mellett újabb tervek is vannak.
Előző évi programjaikat kellemes hangulatú társasjátékozások, beszélgetések, filmklub, élménybeszámolók valamint
kirándulások, forraltborozások tarkították.
Hámos Eszter és Maronics Ilona segítségével a résztvevők
egy alkalommal bepillantást nyerhettek a japán és amerikai
kultúrába. Neszmélyi Réka és Maronics Júlia felejthetetlen
élménybeszámolókat tartottak zarándokútjaikról, az El
Camínóról.

Idén január 28-án hagyományt teremtő szándékkal került
megrendezésre első alkalommal a TIK Live Music vol.,
melynek célja, hogy a Zsámbéki medencében élő zenei
tehetségek megmutathassák magukat, hogy mit tudnak, mire
vitték alakulásuk óta. A nagyszámú közönség tombolása
fogadta a Mongun Ttrio, AWS, Turn OF Mind, As We Fly
Away,Tricky Toys, Mediashit zenekarok előadását – a fergetes hangulatra nem lehetett panasz.
Baltási Cecília
www.telki.hu
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Közérdekű

Beszámoló a KoKuKK Egyesület 2011.
évéről
A KoKuKK Egyesület 2012. január 20-ai közgyűlésén elfogadta a 2011. évről szóló közhasznúsági jelentését. Ez a dokumentum tartalmazza az egyesület tevékenységéről készült
ismertetést, valamint a gazdálkodásról, a kapott támogatások
felhasználásáról szóló, részletes beszámolót. A következő
írásban ennek a dokumentumnak a fontosabb elemeit
foglaljuk össze. Legújabb és korábbi közhasznúsági jelentéseink teljes terjedelmükben elolvashatók az egyesület honlapján (www.kokukk.hu), a Dokumentumtár menüpontban.

Az egyesület programjai,
tevékenysége
Tavaly is megrendeztük immár hagyományos programjainkat.
Március 11-én megkoszorúztuk névadónk, Kodolányi János
emléktábláját. Tavaszi irodalmi estünk vendége volt Tóth
Krisztina költő, novemberi gyermekirodalmi délutánunkon
pedig Szegedi Katalin illusztrátorral ismerkedtünk meg. Az
utóbbi programot könyvvásár és kézműves foglalkozás kísérte.
Rendeztünk tavaszi és őszi falutakarítást, ahol a közterületen
éktelenkedő szemetet gyűjtöttük össze más önkéntesekkel
együtt. 2011-ben is csatlakoztunk a Telki Fesztiválhoz, ezúttal
a fenntarthatósággal kapcsolatos információs standdal és egy
kézműves programmal (textilnyomdázás afrikai szimbólumokkal). Vendégünk volt továbbá Kodolányi Gyula költő,
névadónk unokaöccse, akivel Keserűné Molnár Krisztina
beszélgetett.

2011-ben ezen túl három nagyobb projektünk is megvalósult.
Március 25-étől, nagyjából kétheti gyakorisággal újra működik
a néhai Retextil-klub, immár Ma:Lom Műhely néven. Ez egy
kézműves alkotóműhely, ahol gyakran hulladékokból dolgozunk, megismerünk új technikákat, megismerkedünk új
emberekkel, beszélgetünk. Az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény
megvalósításán már 2010 óta dolgozunk, a munka zöme
azonban a tavalyi évre esett. Rengeteg önkéntes munka,
valamint az Önkormányzat és az Óvoda-Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány pénzügyi támogatásának eredményeként október 22-én ünnepélyesen átadtuk a tanösvény
első ütemét, vagyis a tervezett 10-ből 7 táblát. 2012-ben egy
eredményes pályázatnak köszönhetően várhatóan a helyére
kerülhet a hiányzó 3 tábla is. És végül, de nem utolsó sorban:
szeptemberben elindult, és azóta is nagy sikerrel működik helyi
termelői piacunk, a Vásár-nap, amelynek előkészítése már
szintén 2010 óta folyt.
Az év utolsó hónapjaiban egyeztetést folytattunk a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a faluval szomszédos erdőterületekről. A cél a
tervezett végvágások mértékének csökkentése, ezek
ütemének lassítása. A tárgyalások 2012-ben folytatódnak, és
remélhetőleg megalapoznak egy hosszú távú, rendszeres
együttműködést.

Gazdálkodás
Az egyesület költségvetése 2011-ben is magasabb volt a
korábban jellemzőnél. A bevételek 806 ezer Ft-ot tettek ki.
2012 február

Ebben nagy szerepet játszott, hogy a személyi jövedelemadót
fizetők 1%-os felajánlásaiból az év végén mintegy 460 ezer
forintot kaptunk, ami magasan felülmúlt minden eddigi értéket.
A javunkra rendelkezők személyét nem ismerjük (az
adóhatóság csak a számukat és a teljes összeget közli), ezért
ezúton is köszönjük megtisztelő bizalmukat! Az összeget
honlapunk megújítására, az iskolában kialakítandó Kodolányi
János Fal(u)múzeum berendezésére és a kapcsolódó irodalmi pályázatra, valamint idei programjainkra szeretnénk fordítani, de marad még egy kis tartalékolásra is belőle.
Tavaly az önkormányzat a helyi civil szervezetek számára kiírt
pályázaton 140 ezer Ft-tal támogatta a KoKuKK 2011. évi programjait, és (még 2010-ben) a helyi környezetvédelmi alap forrásaiból 330 ezer Ft-ot szavazott meg a leendő tanösvény
megvalósítására. A támogatásokkal határidőre elszámoltunk, a
részletes adatok megtekinthetők a közhasznúsági jelentésben.

A 2009. adóévi (2010 októberében kézhez kapott) 1%-os felajánlásokat, összesen 91.031 Ft-ot, 2011. évi programjaink és
az egyesület működtetésének költségeire fordítottuk, a
következő módon:
PROGRAM ÉS KIADÁS MEGNEVEZÉSE
ÖSSZEG
gyermekirodalmi est, tiszteletdíj (vendég Szegedi Katalin)
47 000 Ft
délszláv táncház, hozzájárulás a zenészek tiszteletdíjához
30 000 Ft
éves bankszámlavezetési költség 2011
17 040 Ft
kiadások összesen
94 350 Ft

E rövid összefoglaló végén pedig szeretnénk megköszönni azt
a sokféle anyagi és természetbeni támogatást, amit az
egyesület 2011-ben magánszemélyektől, helyi intézményektől és vállalkozóktól kapott, valamint a faluszépítő és
környezetvédő akcióinkba bekapcsolódó önkéntesek
közösségért végzett munkáját!
Bellon Erika
KoKuKK Egyesület
Az egyesület 2003 tavasza óta működik Telkiben.

TELKI PIAC MEGSZERVEZÉSE – ÖREG TÖLGY ERDEI
TANÖSVÉNY – FALUTAKARÍTÁS – JÁTSZÓTÉRFESTÉS
– TULIPÁNÜLTETÉS– KODOLÁNYI-SZIMPOZION –
IRODALMI ESTEK ÉS PÁLYÁZATOK– ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA –
KOMPOSZTÁLÁS– MADÁRGYŰRŰZÉS – FÁSÍTÁSI
AKCIÓK
Kérjük, amennyiben támogatja célkitűzéseinket, személyi jövedelemadója 1%-ával
is segítse azok megvalósulását!
Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Adószám: 18701490 – 1 – 1
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Iskolai Hírek
Alapítványi bál - ahogyan az
iskola látta
Ebben az évben balkáni hangulat jegyében került megrendezésre a bál, melynek teljes bevételét az óvoda és az iskola
eszközeinek-taneszközeinek fejlesztésére fordítja az
alapítvány.

A műsor az óvónénik jó hangulatú, táncos bemutatójával
kezdődött. Ezt követte a tanári kar énekes- táncos produkciója, melynek bevezetőjét a műsor betanítója Maronicsné Dávid
Anna a következőképpen fogalmazta meg:
„Ezen az estén a délszláv népek táncaiból, énekeiből válogattunk. A Balkán nagy részén ezek a népek találhatók, de itt
élnek a görögök, az albánok és a törökök is.
A választáshoz kapcsolódik, hogy amikor Pécsett végeztem a
főiskolán, egy Dráva-menti horvát faluban, Felsőszentmártonban kaptam állást. Ez egy tisztán horvát nemzetiségi falu.
Az itt élők erősen tartják vallási, népi szokásaikat.
Tőlük tanultam a néptánc szeretetét és konkrétan a délszláv
népek táncait, énekeit. Pécsett rendszeresen a híres
„Baranya” táncházat látogattam, ahol mindig rendkívül jó
hangulatot teremtettek a zenészek. A táncok sem voltak
nehezek. Itt tanultam a legtöbb lépést, melyet most nagy
örömmel adok tovább.
A zenészek: Szabó Zoltán és Orczy Géza. Zolit már nagyon
régen ismerem; a pécsi, híres Vizin zenekar tagja volt sok
éven keresztül. Itt él Budapesten, de pécsi zenei gyökereit
megtartotta.”
A műsor első része horvát tánccal kezdődött és horvát
énekekkel folytatódott. Ezt szerb tánc és ének követte. Végül
a műsort egy 7/8-os lüktetésű macedón tánc zárta, melybe
néhány táncos lábú, vállalkozó szellemű néző is bekapcsolódott.
Az est további részében tánc, képárverés és tombola várta a
közönséget. Az óvoda és az iskola gyermekeinek, pedagógusainak nevében köszönjük a lelkes szülők részvételét.
Szintén köszönet illeti azokat a szülőket, pedagógusokat és
külső segítőket, akik hozzájárultak a bál sikeréhez.
Sarlós Erzsébet
Iskolaigazgató

Iskolánk, mint továbbképzési
helyszín
Február 3-án a Soter–Line Oktatási Központ szervezésében
14 pedagógus látogatott iskolánkba azért, hogy „ellesse” az
általunk alkalmazott pedagógiai, tanításmódszertani fogásokat.
A továbbképzés résztvevői hospitáltak az 1.a osztály matematika-logika, a 3.a osztály sakk, az 5.a osztály irodalom és
a 6.a osztály történelem óráin.
Ezt követően részt vehettek a Diákönkormányzat által
szervezett Afrika Napon.

A program végén a kollégák megköszönték, hogy betekintést
nyerhettek az iskolánk életébe, és egybehangzóan állították,
hogy számos feladattípust, módszert, ötletet visznek
magukkal tőlünk a saját iskolájukba.
Sarlós Erzsébet
Igazgató

Felvételi hírek
Nyolcadikos diákjaink túl vannak a középiskolai írásbeli
felvételin. Idén két 50 pontos (50 pont a maximálisan elérhető
pontszám) matematika eredmény született. Bartha Boglárka
és Török Luca 8.a osztályos tanulók dicsekedhetnek ezzel a
szép eredménnyel.

A Pipacsvirág Magyar – angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola felvételi eredményei az országos átlaghoz viszonyítva:
Magyar, matematika

Iskolánk: 33,3, 34,5 pont
Országos átlag 23,6, 24,7 pont
Eltérés az országos átlagtól: +9,7, +10,9 pont

Gratulálunk, és drukkolunk a szóbeli felvételihez!

Afrika-nap
2012. február 3.

A tavalyi sikeres Japánnap után mindenképp
szerettünk volna rendezni
egy másféle kultúrával
foglalkozó témanapot, ezzel hagyományt teremteni.
Az év elején amikor megpillantottuk új nigériai származású anyanyelvi tanárunkat, Ade bácsit, tudtuk,
hogy a következő célpont
Afrika lesz. Már az év eleji értekezleten megkérdeztem a még
helyzetfelmérését végző Ade-t, hogy segítene egy témanap
megszervezésében. Erre ő nagyon segítőkészen válaszolta:
„Természetesen, hisz afrikai vagyok!”

Azóta hónapok teltek el, és még nem volt kijelölve az időpont,
hogy mikor is rendezzük az eseményt. Annyit tudtunk, hogy
amikor nagyon hideg van, hiszen kell egy kis meleg hangulat
a kemény télben!

A referenciaiskolaként megrendezésre kerülő bemutatkozó
nap remek lehetőséget adott az Afrika-nap megrendezésére.
Az előkészületek során kialakítottuk elképzeléseinket és
segítségeink révén meghívtuk előadóinkat. Minden felsős
osztálynak kiadtuk a feladatokat, rajzoltunk egy hatalmas Afrika térképet.
Előző péntek délután Ade-val elmentünk az Afrika shopba,
ahol számunkra furcsa alapanyagokat vásároltunk (hatalmas
www.telki.hu

15

16

Oktatás
banánt, egy 2,5 kg-os krumpliszerű gyökeret, halat, szójatejet,
pálmaolajat…). Ade vállalta a főzést a rendezvény kóstoltatásához.
Előkészületek után elkezdődött hát a program:

13:45 Ade bácsi nigériai ünnepi öltözetben megnyitotta az
eseményt.

14:00 Az osztályok a korábban kiosztott feladatok alapján
bemutatták azt az afrikai országot, amit kaptak. Feltettük a
térképre a betű rajzot, amiből a végén összeállt az AFRIKA
NAP! kifejezés. Mellé illesztettük azt a rajzot, amit az
országukról készítettek a diákok, és elmondták üdvözlő mondataikat, természetesen az adott ország nyelvére lefordítva.
14:40 A Telkiben működő Ruandát támogató alapítvány
képviselője képeket hozott a ruandai gyermekek életéről,
amelyek bemutatása közben elmesélte, hogyan élnek az ottani
gyerekek, hogy járnak iskolába, és hogy szeretnek tanulni!
14:50 Ade bácsi összeállított egy igen érdekes bemutatót,
amelyben elmesélte, hogyan hurcolták el az afrikai embereket
az újvilágba.

15:10 A Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője, Hanga
Zoltán úr beszélgetett a gyerekekkel az afrikai állatokról és el
is hozott két állatkát: egy ezerlábút és egy csótánypárt. Az
állatok nemhogy taszították a gyerekeket, olyan közel mentek,
hogy szinte nem maradt hely a szóvivő úr számára. Az állatokat nemcsak nézegették, hanem sétáltatták is a kezeiken.
15:40 Szabó Sipos Ágoston jóvoltából dob bemutató
kezdődött, ahol a gyermekek és a felnőttek is egy ütemre
tapsoltak a dobossal. Kicsit megmozgatott minket.

16:00 Egy kedves Telkiben élő fiatal hölgy, Neszmélyi Réka,
kifestette a gyerekek arcát különböző afrikai motívumokra.
Eközben képeslapokat készítettünk, amit eljuttatunk majd
Ruandába, az ottani gyerekeknek. Kavicsot is festettünk és
nyakláncot is készítettünk afrikai módra.

16:45 Ade bácsi kipakolta
az egész éjszakán át
készített ételeit. Nagyon
gusztusosan nézett ki,
amely kóstolására igazán
hosszú sort alkottak a
gyerekek. Az ételek: obe
egusi, ewa adali, isu,
ogede agbagba, eba,
ipekere, moinmoin, akara.
Volt
csípős,
édes,
csípősédes…, de finom
volt és izgalmas az új ízekkel megismerkedni.

17:15 Osztálykvíz. Afrikáról tettünk fel történelmi, földrajzi,
gasztronómiai, biológiai kérdéseket.
17:45 Az osztálykvízt kiértékeltük. A győztesek nagyon sok, a
többiek kevesebb banánnal lettek gazdagabbak. Szerencsére
a banánhéjon nem csúszott el senki.
Ezzel ért véget ez a jókedvű, színes délután. És az iskolából
kimentünk a hideg télbe…

A következő program már tavasszal lesz: álarcosbál olasz
módra.
Tóth Attila
DÖK segítő tanár
2012 február

Sakkhírek
2012. január 21-én a
zsámbéki Zichy Iskolában
került megrendezésre a
Körzeti Sakk Diákolimpia,
mely egyben a Zsámbéki
Sportbarátok Egyesülete
által rendezett 5 fordulós
sakkverseny 4. fordulója is
volt. Szokás szerint ismét
rengeteg iskolás érkezett a
versenyre Pátyról, Zsámbékról, Bicskéről, Telkiből, Budajenőről, Piliscsabáról, stb.. A verseny
nagyon jó hangulatban
zajlott. A gyerekek 5, illetve
7 fordulós svájci rendszerű
párosítással kisorsolt ellenfelekkel küzdöttek. Pregitzer György tanár úr lelkiisAz összesített verseny bronzérmes Telki csapata: meretes
és hatékony
BedŒ GergŒ (3.A. osztály), Persányi Barnabás
munkája
a
Telki iskolá(1.A. osztály), Persányi Nóra (3.A. osztály)
sokkal már most kézzelvalamint szakvezetŒjük Pregitzer György
fogható
eredményeket
hozott, hiszen a Telki iskola tanulói ismét nagyon szép eredményeket értek el, sok éremmel távoztak. Az alábbi összefoglaló azokat a korcsoportokat mutatja, ahol a Telki
versenyzők érmes helyezést értek el:

Körzeti Diákolimpia érmes eredményei:
Alsós lányok egyéni versenye:
2. Persányi Nóra (Telki)
3. Földvári Nagy Csepke (Telki)

1-2. osztályos fiúk egyéni versenye:
2. Persányi Barnabás (Telki)

Szintén a zsámbéki Zichy Iskolában rendezték 2012. február
12-én a fenti versenysorozat utolsó, 5. fordulóját, ahová ismét
nagy számban érkeztek a versenyzők. A versenyen az
aktuális fordulón kívül az összesített eredményeket is
értékelték mind egyéniben mind csapatban. Az alábbi összefoglalás a telki versenyzők érmes eredményeit mutatja:

Az 5. forduló érmes eredményei:
1.-2. osztályosok egyéni versenye:
1. Persányi Barnabás (Telki)

Összesített érmes eredmények:

1.-2. osztályosok egyéni versenye:
2. Persányi Barnabás (Telki) -5-ből 3 fordulón vett részt.

Alsós összetett csapat végeredmény:
3. Telki, Pipacsvirág Általános Iskola (Bedő Gergő, Persányi
Nóra, Persányi Barnabás)
Összességében nagyon büszkék lehetünk tanulóink sakk iránt
tanúsított lelkesedésére, valamint a versenyeken való szép
szereplésére.
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Hogyan tudjuk támogatni a gyimesbükki magyar oktatást?
Tavaly szeptemberben jártunk első hivatalos látogatásunkon
testvértelepülésünkön, Gyimesbükkön. Visszatértünk után az
iskolával és az óvodával karöltve indult gyűjtés és támogatási
akció, hogy az áldatlan állapotban lévő ottani magyar iskolákban segítsünk olyan tanulási feltételeket teremteni, amely
segít meggyőzni a magyar családokat, hogy magyar iskolába
járassák gyermekeiket.

A szervezési munka komoly eredménnyel járt, és még karácsony előtt szerencsésen megjártam Gyimesbükköt, hogy
elvigyem nekik a telki óvoda, az iskola és magánszemélyek
által támogatott és szervezett gyűjtés teljes mikrobusznyi eredményeit. Rengeteg könyv, tanszer-készlet, társasjáték, cipősdoboz-ajándék, ovis kézműves anyagok, fénymásoló- és rajzpapír jött össze, az iskolások és óvodások, valamint szüleik
áldozatos támogatásának köszönhetően. A papírgyűjtés és a
karácsonyi vásárok felajánlott bevételeiből a kintiek kérésére
egy nagy képernyős televíziót vettünk, amely külső adathordozóról közvetlenül képes képek, filmek lejátszására. Az
óvónők, tanárok, gyerekek és szüleik nagyon örültek a karácsonyi ajándéknak és a mellékelt képen sok szeretettel
üdvözölnek minden telki segítőt!

lehet a templomot használni. A Budakeszi Kultúra Alapítványnyal (akik a templom épületének felújítását is nagyban támogatták) együtt indítottunk gyűjtést, hogy a költségek felét elő
tudjuk teremteni, mert akkor a település önkormányzata tenné
hozzá a másik felét, és így tavasszal elkészülhetne a padlózat
is. A szükséges összeg pillanatok alatt össze is jött, hála érte
sok nagylelkű adományozónak, így a templom padlózata még
január hónapban el tudott készülni!

A gyűjtés olyan sikeres volt, hogy a fennmaradó pénzből és a
Budajenő-Telki Római Katolikus Egyházközség támogatásából a Gyimesbükk plébánosa, Salamon József atya
kezdeményezésére létrehozandó gyimesbükki csángó
keresztút létrehozását is támogatni tudjuk egy „telki” stációval,
amely gyönyörű bronz domborműveken mutatja majd be Krisztus szenvedéstörténetéhez kapcsolódva a csángók
kálváriáját.

Jó hír azoknak, akik szeretnének csatlakozni gyimesbükki
támogatási akciónkhoz, hogy 2011 decemberében bejegyezte
a bíróság a telki közösségi programok lebonyolítására és a
testvértelepülési kapcsolatok segítésére létrehozott Telki
Kultúra Közhasznú Alapítványt, így az alapítvány számlaszámára történő utalással immár nemcsak magánszemélyek, hanem vállalkozások is segíthetik pénzbeli adományaikkal munkánkat. Előre is köszönjük segítségüket!

Az Alapítvány számlaszáma:
58300206-12103557

Még a karácsony előtti látogatást megelőzően kaptuk az
információt, hogy a gyimesbükki magyar nemzeti emlékhely
kontumáci (vesztegzári) kápolnájának eddig még felújítatlan
padlózata gyakorlatilag teljesen tönkrement, így lassan nem

Munkánk
következő
fontos állomása Gyimesbükk Önkormányzatával
karöltve, hogy a kisebbik
ottani magyar óvodában
és
iskolában
létrejöhessen egy wc és
fürdőszoba, ugyanis az
épületben még nincs
vizesblokk és télvíz idején a kicsi óvodásoknak
is a kert végében lévő
pottyantós bódét kell
hogy használniuk. Jó úton haladunk a tervek elkészítésével és
ha minden jól megy, nyáron a kivitelezés is elkészülhet! Ehhez
kérjük a telki magánszemélyek és vállalkozások pénzbeli és
természetbeni felajánlását, bármely olyan termék, szaniter,
szerelvény és burkolat tárgyában, amely egy fürdőszoba
kialakításakor jól jöhet!
Köszönjük minden támogatónk segítségét a gyimesi csángó
szórvány magyarság fennmaradásához!
Móczár Gábor
alpolgármester
a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke
www.telki.hu
www.telki.hu

17

18

Közérdekű
Egészség

Nem fáj, de megbetegít
A cukorbetegség világszerte egyre terjedő, ma már
szinte népbetegségnek tekinthető kóros állapot, amely
igen alattomosan jelentkezik, sokszor évekig nem okoz
semmilyen panaszt, az érintett egyén teljesen
egészségesnek gondolja magát, pedig már sejt és
molekuláris szinten zajlik a betegség.

Napjainkban járványszerűen terjed, noha nem fertőző
betegség. A világon 2-300 millió embert érint, hazánkban - egy
múlt évben végzett felmérésen alapuló becslés szerint - közel
másfél millió cukorbeteg él. Sajnos a betegek fele nem is
tudja, hogy érintett ebben, éppen a tünetszegénység miatt.
Nagyon fontos a betegség korai észlelése, diagnózisa és
szakszerű kezelése, mert a magasabb vércukor minden sejtet
megtámad a bonyolult anyagcsere termékek keletkezése
által, emiatt lényegében az egész szervezet betegségének
tekinthető.

Nem kezelt esetben évek múlva - kinek előbb, kinek később,
komoly szövődmények lépnek fel: gyakran vakságot is okozó
szemkárosodás, súlyos érelmeszesedés a szív, a végtagok, a
vese és az agy ereiben. A művesekezelés és az alsóvégtagi
amputáció leggyakoribb oka a nem megfelelően kezelt cukorbetegség.

hidrát bevitele többszöri részletben: az egy adagban bevitt
táplálék nem tud gyorsan átalakulni, ezért sokáig magas lesz
a beteg vércukra és éppen ezt kell elkerülni.

Az étrend mellett számos kitűnő szájon át szedhető gyógyszer is rendelkezésre áll más és más típusú hatásmóddal,
akár azok kombinálásával is. Fentieken túl, ha valakinek
mégsem sikerül az étrenddel, az életmód változtatással és
tablettás kezeléssel normál szintű vércukorszintet (4-8 mmol
közt) elérni, akkor számos fajta inzulin is rendelkezésre áll. A
fájdalommentesen bőr alá adható, írótollhoz hasonló, előre
töltött készülékkel a beteg magának be tudja adni a szükséges
mennyiséget. Fontos tudni, hogy a cukorbetegség folyamatos
önkezeléssel jár. A megfelelő diabetológiai és dietetikusi
oktatás után, rendszeres orvosi ellenőrzéssel (2-3 havonta)
közös munkával, a beteg aktív közreműködésével történik a
kezelés. A rendszeres szemészeti vizsgálat, a vese-vizelet
ellenőrzés, valamint az idegszálak és a lábak vizsgálata
elengedhetetlen. A folyamatos ellenőrzéssel elkerülhetőek
azok a szövődmények, melyek megjelenésével jelentős
mértékben romlik az életminőség és a kezelési hatékonyság.

Két alaptípusa van: az 1-es-típusú gyermek, illetve fiatalkorban kezdődő cukorbetegség, amely azonnal inzulinkezelést
igényel. Ebben az esetben néhány nap-hét alatt a komoly
tünetek - bő folyadékfogyasztás, sok vizelet ürítés, szájszáradás, fogyás - gyorsan diagnózishoz vezetnek, és
megkezdődhet a kezelés. A betegséget az okozza, hogy a
hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei nem tudnak a szükségesnek megfelelő mennyiségű inzulint termelni, vagyis inzulinhiány áll fenn. Hazánkban mintegy 25.000 1 -es típusú cukorbeteg él.
A 2-es típusú diabetes rendszerint felnőtt korban - 40-50 éves
kor körül - és tünetszegényen indul, gyakran véletlen vércukormérés során derül csak ki a betegség. Így évekig fennállva
károsítja a fent már említett szerveket. A cukorbetegek zöme
ebbe a csoportba tartozik. Ennek alapmechanizmusa, hogy a
hasnyálmirigy tud ugyan inzulint előállítani, de ez a máj,
izom, zsírsejtek rezisztenciája miatt nem tud kellő hatást kifejteni, és ezért emelkedik meg a vércukor. A betegek legtöbbször elhízottak, májuk el van zsírosodva, mozgásszegény az
életmódjuk. Sokan azt mondják, hogy a cukorbetegség az
életmód betegsége. Főbb tünete a szájszárazság, a
bőrviszketés, a bőrszárazság, a húgyúti szervek gyulladása,
a látásromlás és az elhúzódó sebgyógyulás.
Korábban nem létezett diabetes az éhező, afrikai vagy távolkeleti országokban, amióta azonban ott is megindult a
fejlődés, a gazdagodásnak és az élelmezés javulásának
köszönhetően meredeken emelkedni kezdett a cukorbaj
megjelenése. Várhatóan India és Kína lesz hamarosan a
vezető ország a cukorbetegség tekintetében.

Nagyon jó hír, hogy a betegség jól kezelhető, ezért nem kell
pánikba esni, ha ez a diagnózis kiderül. Az is igaz, hogy a jó
állapot eléréséhez a beteg életmódját, étrendjét személyre
szabottan meg kell változtatni. Ez azért fontos, mert a cukorbetegség kezelésének alapja a megfelelő mennyiségű szén2012 február

Dr. Kautzky László diabetológus, c. egyetemi docens

Árak a Telki Kórházban
Belgyógyászati alapvizsgálat
Cukorbeteg gondozás
Diétás tanácsadás
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Dr. Kautzky László rendelése
Rendelési időpontok:

Hétfő 8:00-14:00, Kedd 14:00-19:00,

Csütörtök 8:00-16:00, Péntek 8:00-14:00
Rendelési helyszín:

Egészségcentrum 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C
Időpont egyeztetés: 40 372 300

Hirdetés

Tisztelt
Ingatlantulajdonos!
Siófoki - jelenleg panzióként
működő - balatoni panorámás,
148M Ft értékű ingatlanunkat
elcserélnénk hasonló értékű lehetőség szerint többlakásos
- ingatlan(ok)ra Telkiben vagy
közvetlen környékén. Várom
megtisztelő jelentkezésüket:

Szabó Gyula,
20-9255-942

Merre kószálsz, Berci?
Keressük 6 éves vajszínű,
fajtiszta Golden Retriever kan
kutyánkat!
Ezüstszínű lánc nyakörv és fehér
bolhairtó volt rajta. Jól ápolt kutya, bár elkóborolása miatt bundája csapzott lehet, alsó fogai
kissé kopottak.

Tel: 06 30/ 9646 770

GÓLYAHÍR

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS
TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

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

Lapzártánkig született:

Hegedüs Gábor és Hegedüs Szilvia gyermeke: Hegedüs Aisa
Pocsai Gergely és Rajnák Bea gyermeke: Pocsai Ádám

Proszenyák Róbert és Vászolyi Tímea gyermeke: Proszenyák
Dávid
Szabó Péter és Gulyás Anita gyermeke: Szabó Vilmos

Hegedűs Tibor és Eszterhai Judit gyermeke Hegedűs Dorottya
Jó egészséget kívánunk!
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Faludisznaja

Finomságok a fehérségben

Kemény télben, csípős hidegben került sor az idei
Faludisznajára február 4-én szombaton.

Aki korán kelt, leginkább fagyoskodhatott a rendkívüli hidegben, és türelmetlenül várhatta, hogy a
rendezvényen elkészüljön az első adag tea és forralt bor. Aki reggel a Pajtához látogatott, nemcsak a
disznók feldolgozásának korai fázisait követhette
nyomon, hanem rögtön vásárolhatott is az
egyébként kéthetente szombaton – így ekkor is –
nyitva lévő Telki Piacon - akár hurkát és kolbászt is
vehettek az éhes türelmetlenek.
Aztán elkezdett szakadni a hó is, úgyhogy aki sorban állt a forralt borért, annak szép lassan fehér lett
mindene. Az égi áldás egész nap hullott, így egyre
inkább a Pajta belső tere jelentette a helyszínt, kint
csak a bátor és kitartó forralt bort készítők, illetve
fogyasztói, na meg a gyerekek tartózkodtak.

A hagyományosan jó hangulatú rendezvényt
egyetlen, sajnos jellemző probléma árnyékolta be:
a sorban állás „nehézsége”. Mert igaz, hogy senki
sem szeret várni és sorban állni, de ez mégsem
lehet ok arra, hogy másokkal kiszúrjunk és bevágva eléjük jogtalan előnyt és sokaknak kellemetlen
bosszúságot okozzunk. Sajnos a sor most is
folyamatosan feltöltődött az eleje-közepe táján,
„egy sorban álló emberből sokszor hirtelen sok
sorban álló ember lett, és ilyenkor persze a távoli
ismerős is hirtelen közelivé válik – ha cserébe a
sor elejére kerülhetünk. Nem lehet ezt sajnos szó
nélkül hagyni, mivel egy ekkora településen természetes, hogy mindenkinek akad a sorban
ismerőse, azonban ez nem lehet ok arra, hogy
ezáltal befurakodjunk mások elé. Ez csak egy kis
kulturáltság kérdése!
Szerencsére aki végül a hurkához, kolbászhoz
jutott, jóízűen elfeledte az esetleges kellemetlenségeket, és végül rendben és a hó miatt is szépen
zajlott a hagyományos február eleji falurendezvény.
Fotók: Rédey Iván, Callmeyer László
2012 február

