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A polgármester naplója
Tavaszolás

Tavasz van, újra beindult a
pezsgés. Lássuk, mire számíthatunk a közeli jövőben!
Természetesen ismét lesz Telki
Fesztivál. Remek programnak
ígérkezik, érdemes lesz idén is
kilátogatni.
Megújul Telki honlapja. Új struktúrával, bővebb, gazdagabb
tartalommal és számos újdonsággal igyekszik szolgálni településünk mindennapjait.
A Széchenyi Programirodával közösen vállalkozói fórumot
szervezünk a Globall Sporthotelben, az aktuális EU-s pályázati lehetőségekről, képzésekről, tőkebevonási lehetőségekről helyi vállalkozóknak, érdeklődőknek.
Kiírjuk a Fő utca felújításának közbeszerzési pályázatát.
Ezzel elindul a Fő utca felújítási projekt.
Lakossági fórumot szervezünk a Völgyrét közművesítésével
kapcsolatban.

Folytatjuk az egyeztetéseket a csatornázási program kapcsán.
Befejeződik a patakmeder rendezése, és a gyűjtőtől felfelé
elindul a vízelvezető rendszer tisztítása, karbantartása.
Folynak a tárgyalások, egyeztetések a járási rendszer
kialakítása, az új közigazgatási törvény és a közoktatás átalakítása kapcsán.

Aki érdeklődne a részletekről, vagy kérdése lenne, esetleg
csak beszélgetni szeretne falunkról, de nincs olyan konkrét
ügye, amellyel hivatali fogadóórámon keresne meg, vagy csak
egyszerűen nem ért rá erre munkaidőben, hamarosan megteheti. A választások idején időről időre beszélgetéseket
szerveztem, és úgy éreztem, ezeknek sikere volt. Ezt újítom
fel a következő hetekben. Honlapunkon és a Facebook Telki
csoportjában is meghirdetem, hogy mikor, melyik délután-kora
este, hol várom az érdeklődőket egy teára, hogy kötetlen
társalgás keretében, formalitások nélkül osszuk meg egymással gondolatainkat. Mindenkit szeretettel várok!
Deltai Károly polgármester

Lőttek az ingyenes parkolásnak
Budakeszin
Április 16-án életbe lépett a Budakeszi Önkormányzat fél évvel
ezelőtt hozott rendelete, melynek értelmében a Fő út menti
parkolók többségében fizetni kell a parkolásért.

A rendelet értelmében Budakeszi néhány frekventált
parkolójában óratárcsával 2 órát ingyen lehet parkolni, ezt
követően pedig maximum további 2 órán keresztül 350 forint
óránkénti díj megfizetése ellenében. A korlátozás és a díjfizetés
alól mentesül viszont az, aki havi 3000 forintért kiváltja a
Budakeszi
Városkártyát.
Az
intézkedést
lakossági
kezdeményezésre vezette be az önkormányzat, melynek célja a
P+R jellegű parkolás korlátozásával hozzáférhető parkolóhelyek
biztosítása Budakeszi központjában.

A szándék egyrészről érthető, azonban a probléma ilyenfajta
megoldása újabb problémákat vethet fel. Ugyanis P+R parkolók
iránti igény továbbra sem tűnt el, ezáltal a városnak fel kell készülnie arra, hogy a környező utcákat lepik el a nappalra leparkolni
szándékozó autósok, vagy más megoldást választva Budapest
belsőbb részein teszik le gépjárművüket, tovább növelve az
ottani problémákat, illetve a Budakeszi út forgalmát. Tehát ez az
intézkedés önmagában inkább tekinthető egyfajta problémaeltolásnak, mintsem valós megoldásnak. P+R parkolókra ugyanis
szükség lenne, hogy az agglomerációból érkezők ne okozzanak
járművükkel a jelenleginél is nagyobb dugókat, és inkább a BKVjáratain folytassák útjukat munkahelyükre.
Az új parkolási szabályok kapcsán lapunk megszólaltatta Ohr
Alajost, Budakeszi városüzemeltetési és közlekedési tanácsnokát.
- Milyen tapasztalatai vannak Budakeszinek az április 16-án
életbe lépő parkolási rendelettel kapcsolatban? Nem lett-e
nagyobb a "továbbközlekedő" forgalom, illetve a kis utcákban
parkolók nem okoznak-e gondot?
- Még csak nagyon kevés idő telt el a bevezetés óta (az interjú
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április 20-án készült – a szerk.), de az már most látszik, hogy az
eredeti célt sikerült elérni, azaz az érintett parkolókban szinte
mindig találni üres helyeket napközben. A továbbhaladó forgalom
növekedéséről nem tudunk beszámolni, igaz, reggelente
egyébként is tumultuózus jelenetek szoktak lezajlani a Fő úton.
Néhány kisebb utcában, így például az Erdő utca Fő utcába
torkolló részén már jelezték a lakók, hogy a forgalmat zavarják az
oda parkoló autók. Az ilyen jellegű problémákat forgalomtechnikai
intézkedésekkel meg fogjuk oldani.
- Sokan vettek már ingyenes parkolásra jogosító Városkártyát?
- Egyelőre mérsékelt érdeklődés tapasztalható a kártya iránt.
- Csak budakesziek juthatnak hozzá ehhez vagy bárki?

- Bárki vehet Városkártyát, mindössze egy igénylőlapot kell kitölteni a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban, és 3.000 forint
ellenében hozzájuthatunk az egy hónapig érvényes kártyához.

- A Hivatalon kívül jelenleg hány helyen lehet venni óratárcsát,
illetve parkolójegyet?
- Óratárcsához jelenleg 3 üzletben, míg parkolójegyhez egyelőre
csak a hivatalban lehet hozzájutni. Folyamatban vannak azonban
a tárgyalások, és hamarosan minden fizetős parkoló közvetlen
közelében lesz legalább egy üzlet, ahol parkolójegyet lehet
vásárolni.

- Gondolkoztak-e azon, hogy a város határaihoz közel - állami
támogatással vagy az érintett települések közti összefogással - új
P+R parkolókat hozzanak létre a 22-es vagy a 222-es busz vonalához csatlakozva?

- Természetesen. Folyamatban van a Helyi Építési Szabályzatunk, illetve a Település Szerkezeti Tervünk felülvizsgálata,
ezek kapcsán gondolkodunk P+R parkolók kijelölésén, illetve
azon, hogy a finanszírozás kérdése hogyan oldható meg.
Nehezíti a helyzetet, hogy a 22-es busz jelenlegi vonala mentén

Közérdekű
nincs olyan terület, amely erre alkalmas lenne, a vonal
meghosszabbításáról a BKK Zrt-vel tárgyalásban állunk. A
májustól gyakrabban és csúcsidőn kívül is közlekedő 222-es
mentén, a végállomása közelében azonban van erre a célra alkalmas hely, és a telkieknek mindenképpen javasolni tudjuk,
hogy például a java részben önkormányzati területen lévő Sparparkolót vegyék igénybe arra, hogy letegyék autójukat.
szb

Milyen kedvezmények vehetők igénybe?
A parkolás első két órája ingyenes, amennyiben megkezdésének
idejét – a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban 100 forintért kapható
vagy házilag készített - óratárcsával jelezzük. Fizetni ilyen esetben
csak a harmadik és negyedik órára kell. Mentesül a parkolási díj
megfizetése és az időkorlátozás alól az, aki Budakeszi Városkártyával rendelkezik. Az óratárcsát és a Városkártyát is a szélvédő
mögé, jól látható helyre kell elhelyezni a parkolás megkezdésekor.

Mely parkolók váltak fizetőssé?
- A Fő utca – Erdő utca sarkán, a non-stop üzlet előtt lévőparkoló
- A Városházával szemközti parkoló
- A Fő téri posta melletti parkoló
- A Fő utcai gyógyszertár melletti parkoló
A Fő utca – Erkel utca sarkán lévő felújított parkolók díjmentesen,
de óratárcsa használatával ellenőrzött időkorlátozással vehetők
igénybe.

Mely üzletekben kapható óratárcsa?
Budakeszi Nyomtatványbolt, Fő u. 126. Tel.: 23/452-558, 70/5012895; Baritzone (volt Goma) papír-írószerbolt, Tiefenweg u. 14. Tel.:
23/457-381; Suhajda László cipész, Fő út 53. (szervizút) Tel.:
23/451-467

A parkolással kapcsolatban felmerülő legfontosabb részletek

Milyen időszakokra vonatkozik a fizető parkolás és az időkorlátozás?
Munkanapokon 8 és 18 óra között.
Mit jelent az időkorlátozás?
A fizetős időszakban a maximális parkolási idő 4 óra. Ezt
meghosszabbítani fizetés ellenében sem lehet, ezért ennek lejártát
követően el kell hagyni a parkolóhelyet.

Mennyibe kerül a parkolás és hogyan kell a parkolási díjat megfizetni?
A parkolási díj 350 Ft/óra. Ezt előre megváltott és érvényesített
parkolójegyek formájában lehet megfizetni, amelyeket a szélvédő
mögé, jól látható helyre kell elhelyezni.

Hol szerezhető be a parkolójegy, a Budakeszi Városkártya és az
óratárcsa?
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, de tervek szerint
parkolójegy és óratárcsa az érintett parkolók közelében található
további elárusítóhelyeken is hamarosan kapható lesz.

Kik jogosultak a fizető parkolási rend betartásának
ellenőrzésére?
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői jogosultak az
ellenőrzésre és a szankcionálásra.

Mi történik a parkolási rend megszegőivel?
A parkolási rend megszegőit a közterület-felügyelők pénzbírsággal sújtják, amelynek mértéke 15 napon belüli megfizetés esetén
4.200 Ft, azon túl 14.000 Ft.

Hol kapható bővebb tájékoztatás?
A Budakeszi Önkormányzat honlapján, személyesen a Budakeszi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a (23) 535-720 telefonszámon.

Erdő, erdő, erdő…
Az elmúlt hónapokban a Kokukk Egyesület munkájának egyik
fontos területe volt a Pilisi Parkerdőgazdasággal folytatott tárgyalás. Ennek kettős célja volt. Egyrészt a tanösvény körüli,
végvágásra kijelölt erdőterületből igyekeztünk minél nagyobb
hányad megmaradását elérni. A távlati cél pedig az volt, hogy
elérjük a faluval határos további erdőrészleteknek egy olyan
művelését, amely minél közelebb van a folyamatos erdőborítottság ideáljához. A Pilisi Parkerdőgazdaság nyitott volt rá, hogy
a helyi lakosság igényeit figyelembe véve módosítsa
gazdálkodási terveit. Lassan kialakul egy kompromisszum, amelyet szeretnénk megismertetni a telkiekkel.

Április 28-án, szombaton délelőtt (a lap nyomtatott formában
történő megjelenése előtt, de e sorok születése után – a szerk.)
tanösvény-bemutató sétánk ezért kiegészül a formálódó megállapodás bemutatásával. A rendezvényt így most a Pilisi Parkerdőgazdaság Zrt-vel közösen szervezzük. A tanösvény
bejárása után a KoKuKK és az erdészek bográcsos ebéden látják
vendégül a résztvevőket. Vendégünk lesz Keszléri József és
Lampert Zsolt, a Budakeszi Erdészet vezetője, ill. termelési
főmérnöke, és várhatóan Lomniczy Gergely, a PP Zrt. szóvivője, így a résztvevők minden kérdésre, aggályra, kifogásra a
legilletékesebb forrásból kaphatnak választ. Bár az időpont nem
ideális, mert egy hosszú hétvége első napja, arra biztatunk minden érdeklődőt, hogy ha lehetősége van rá, éljen a rendkívüli
lehetőséggel! Egyúttal arra kérjük a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal tányért, evőeszközt és poharat, hogy legalább
egy ilyen rendezvényen ne keletkezzen egy nagy zsák hulladék!

Az egyesületnek azok a
tagjai, akik ezen a projekten dolgoztak, nagyon
sokat tanultak az elmúlt
hónapokban
erdőről,
erdőgazdálkodásról. Ez
egyrészt öröm volt, másrészt nélkülözhetetlen a
konstruktív párbeszédhez,
egymás szempontjainak
tarvágás
megértéséhez. Ezek a
kérdések mások számára
is izgalmasak lehetnek, így az idei Telki Fesztiválhoz a KoKuKK
egy ilyen témájú programblokkal járul hozzá.
Május 19-én, szombaton délelőtt a Bordás-házban, vagy ahogy
mások ismerik, a Csibe Bölcsiben és annak udvarában várjuk az
érdeklődő gyerekeket és felnőtteket! 11órakor a természetközeli erdőgazdálkodásról hallgathatunk egy előadást, a
gyerekek pedig már 10 órától különleges természetismereti
játékokkal barátkozhatnak. Lesz élőhely-puzzle, mesefa, különböző kéregminták, állatbőrök-szőrök és nyomok tapogatása és
felismerése, és sok más mulatság. Ezen a rendezvényen is
vendégünk lesz a Pilisi Parkerdőgazdaság, Csépányi Péter termelési főmérnök személyében, így várhatóan itt is mód nyílik
majd az eszmecserére. Nézzenek-nézzetek be minél többen a
portánkra!
Bellon Erika - KoKuKK Egyesület

www.telki.hu
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Bővebb tájékoztatás a www. telki.hu honlapon vagy
a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2012. március 27.

A Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, 2012-es Közbeszerzési Terv

A testület jóváhagyta a Közbeszerzési Szabályzatát és
elkészítette a 2012.évi közbeszerzési tervét, amely a
következőképpen alakul:
Tervezett szolgáltatás; Becsült érték ezer Ft-ban; Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja
1. Fő utca teljes körű rehabilitációja
2. Az önkormányzat tulajdonában,
használatában lévő zöldterületek
fenntartása (2012-2014)
3. Települési szilárd hulladék gyűjtés
4. 2013-2014. évi fenntartási, kátyúzási
munkák elvégzése
5. Muskátli utcai komplex csomópont
átépítése
6. Ivóvízhálózat szennyvíz-tisztító telep,
vezetékes szennyvíz-csatorna hálózat
és műtárgyai üzemeltetése

100 000

április

14.000
8.000

február
május

20.000

170.000

október
július

92.000 szeptember

Közbeszerzés kiírása a Fő utca rehabilitációjára

Telki Önkormányzat képviselő-testülete közbeszerzést írt ki a
Fő utca (a körforgalom, a Faluház-Pajta közötti szakaszának)
teljes körű rehabilitációs munkáinak elvégzésére. A testület a
közbeszerzés eredményes lezárásához, a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat (az építési beruházás 100
millió Ft; a kapcsolódó feladatok költségei 15 millió Ft) a 20122013. évi költségvetésben biztosítja. A közbeszerzési eljárás
lebonyolításával az OKFON Zrt-t bízták meg.

Fejlesztési terület kialakítása

A képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Telki,
Völgyrét Kórház fasor – Pillangó - Alsó Völgy - Napsugár utcák
által határolt fejlesztési terület kialakításáról, közművesítéséről, beépítésének lehetőségéről szóló előterjesztést, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a területfejlesztés előkészítéséről folytasson egyeztető tárgyalásokat
érintett ingatlanok tulajdonosaival és a területfejlesztésben
érdekeltekkel.

A Szőlőhegy közművesítése

A testület nem támogatta a Telki Szőlőhegy-Szőlősor utcája északi külterületi mezőgazdasági (Ma-2) rendeltetésű
övezetébe tartozó ingatlanjainak a kiépült közművekre való
rácsatlakozását, és az ezzel összefüggő Tulajdonosi hozzájárulások, valamint Közútkezelői hozzájárulások kiadását.
2012 április

Az Áfonya utca felújítása

A jelenlévők döntöttek arról, hogy az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával felújítják az Áfonya utcát, és
a beruházás megvalósításához szükséges 9 millió forintot a
2012. évi költségvetés beruházási tartalékkeretének
előirányzata terhére biztosítják. Az Áfonya utca felújításának
költségeihez az érintett ingatlantulajdonosok 65%-os arányban kötelesek hozzájárulni, az önkormányzatra háruló költség
pedig nem haladhatja meg a felújítási költségek 35 %-át. A
munkák megkezdésének, valamint a megbízás kiadásának
feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonosok legalább 70 %ának befizetése az erre a célra létrehozott alszámlára
beérkezzen. A munkák elvégzésével a legkedvezőbb ajánlattevő PUHI-Tárnok Kft.-t bízták meg.

A Zápor utca felújítása

A képviselő-testület döntött a Zápor utca útépítési terveinek
elkészítéséről.

Az építményadóról szóló rendelet
módosítása

A képviselő-testület módosította az építményadóról szóló
31/2009.(XII.15) Ör. számú rendeletét. A módosítással pontosításra került a 65. életévüket betöltött személyeket érintő
adókedvezmény igénybevételének lehetősége.

Az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás
díjainak megállapítása

A testület 6/2012 (03.28.) Ör. számú rendeletével hatályon
kívül helyezte az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak
megállapításáról szóló 33/ 2010.(XII.15.) Ör. rendeletének 2.§.
(1). bekezdését, valamint az alaprendeletet módosító 2/2012.
(01.25) Ör. számú rendeletét. A rendelet hatályon kívül
helyezésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt szabályok megalkotása miatt volt szükség.
Az új törvényi rendelkezések rögzítik, hogy a közműves
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díját 2011. december 31én 23 órától a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg, melynek értelmében megszűnik a fenti
tárgyban a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek rendelet alkotási felhatalmazása.

Pályázat kiírása a gyepmesteri faladatokra

Telki község képviselő-testülete a kóbor ebek befogására,
tartására, őrzésére, valamint az állati hulladék begyűjtésével,
elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó jelenlegi szerződését június 30-i
hatállyal felmondta, és pályázatot írt ki a gyepmesteri feladatok ellátására a 2012. július 1-től 2015. június 30-ig terjedő
időszakra.

Környezet
Ingatlan tulajdoni hányadának térítésmentes átvétele

Felajánlás érkezett két ingatlan tulajdonos részéről, hogy a
Telki 1105 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlanban lévő
tulajdoni hányadát térítésmentesen átadja az önkormányzat
részére, melyet a képviselő-testület határozattal elfogadott
és felhatalmazta a polgármestert az ajándékozási szerződés
aláírására.

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv
felülvizsgálata

A testület felülvizsgáltatta a 2008-ban készült Település
Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés
és
Intézkedési Tervét, és az aktualizálást követően a tervet az
ülésen elfogadta.

A Telki Waldorf óvoda közoktatási
megállapodása

Telki község képviselő-testülete döntött arról, hogy a Budántúli Waldorf Pedagógiai Alapítvánnyal a 2010. július 1-től
2012. június 30-ig terjedő időszakra kötött közoktatási
megállapodás hatályát fenntartja, azzal a módosítással, hogy
az óvodai feladatok ellátásához vállalt pénzbeli támogatásnak
az önkormányzat szűkös költségvetési lehetőségei miatt nem
tud eleget tenni.

A Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezése

A testület támogatta Orosz János r.őrnagy Budakeszi
Rendőrörs örsparancsnokává történő kinevezését.
szb

A hónap állata
A mókus

A címlapon látható mókus, azaz az európai mókus, a közönséges erdeimókus vagy vörös mókus (Sciurus vulgaris) az
emlősök (Mammalia) osztályának a rágcsálók (Rodentia)
rendjéhez, ezen belül a mókusfélék (Sciuridae) családjához
tartozó faj. A népi nyelvben nevezik cibókának, evetnek vagy
kelempájsz madárnak is. Élőhelye Európában és Ázsiában
sávszerűen-délen a Földközi-tengerig, északon Észak-Skandináviáig, keleten pedig Kínáig és Koreáig terjed.
Az európai mókus fej-törzs-hossza 21-30 centiméter,
farokhossza 15-25 centiméter, testtömege 250-500 gramm.
Bundájában a barna árnyalatai uralkodnak, bár színezete a
mély feketés-barnától az egészen világos vöröses-barnáig terjedhet.
A farok az ágak közti ugráláskor és mászáskor egyensúlyozásra, éjjel „takaróként” szolgál; a farokmozgás tükrözi a
mókus hangulatát. A látása nagyon fejlett; mivel a mókus
elsősorban faágak között mozog, nagy látótérrel rendelkezik,
színlátása is fejlett. Tápláléka lehet toboz, fakéreg, növényi
nedvek, bükkmakk, mogyoró, bogyók, gombák, rovarok, tojások és madárfiókák. Ősszel, több helyen raktárt hoz létre
mogyoróból és bükkmakkból, hogy át tudja vészelni a telet. Az
állat 2-3 évig él.
Az európai mókus mindenféle erdőtípust szeret, és a nagyobb kertekben, parkokban hamar barátkozik és könnyen
etethető. A fákon él, magasan a fatörzs közelében, és ágakból készített gömb alakú fészekben lakik. Mivel túlnyomórészt
nappal mozog, a mókust könnyű megfigyelni. Telkiben is sokszor látni a fáról-fára ugráló apró állatot, sőt, nemegyszer a
kíváncsiskodó mókusok még a kertekben is szétnéznek,
illetve olyan is előfordul, hogy a családi házak ablakain bepillant. E cikk összeállítója is nézett már szembe olyan kis
mókussal, aki a háza ablakán bámult befelé érdeklődve,
majd észrevéve, hogy őt is figyelik, hirtelen el is illant a
helyszínről.
www.telki.hu
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Közérdekű

Megkezdődött a járásokról szóló
általános vita
Bár a lapzártánkkor birtokunkban
lévő információk
alapján
döntés
egyelőre
nem
született, április
11-én a honatyák
megkezdték a járásokról szóló általános vitát a Parlamentben.

A tervek szerint a járási hivatalok - Budapesten a körzeti
hivatal - 2013. január 1-jétől a területi államigazgatás bázisainak, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kirendeltségeként működnek majd.
Amennyiben az országgyűlés elfogadja a tervezetet, a járási
hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása
lesz. Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek főszabály
szerint a jegyző - kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó állam-

igazgatási ügyek, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.
Az átvétel kizárólag államigazgatási ügyeket jelent. Jegyzői
hatáskörben maradnak többek között a helyi adóztatással
összefüggő ügyek, birtokvédelmi eljárás, hagyatéki
leltározás, szociális ellátásokkal és támogatásokkal kapcsolatos ügyek, a helyi védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi
ügyek, illetve egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok. A járási hivatalba megy át a személyi adat és lakcímnyilvántartás, az útlevél-igazgatással kapcsolatos feladatkör,
gyámügyi igazgatás, gyermek és ifjúságvédelem, valamint a
szabálysértési ügyek a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek.
Ez mintegy 160 törvényi szintű feladat- és hatáskör szétválasztását jelenti.
A Kormány 2011. szeptember 1-jén hozott határozatával
meghatározta a járások kialakításának alapvető elveit. Ez
alapján a járás az államigazgatás legkisebb területi
egységeként kerül kialakítása. A járási hivatalok kialakítása
figyelembe veszi a történelmi előzményeket, a földrajziközlekedési viszonyokat és a kulturális-társadalmi kapcsolatokat.

Megkezdődtek az építmény- és
telekadó ellenőrzések
Telki
község
képviselőtestülete
az
építményadóról
szóló 31/2009.
(XII.15.) számú
rendelete
értelmében
Telki közigazgatási területén
adóköteles minden lakóingatlan (lakás és
üdülő) és nem lakás céljára szolgáló építmény, a település
telekadóról szóló 19/2006. (XII.15.) számú rendelete
értelmében pedig a nem beépített építési telkek is adókötelesek.
A tulajdonosokat az ingatlan tulajdonjogának megszerzését
követő évtől terheli az adó fizetésének kötelezettsége.

A Polgármesteri Hivatal ezúton arról tájékoztatja a lakosságot,
2012 április

hogy megkezdte az építmény és telekadóval kapcsolatos
ellenőrzéseket, amelyek során az ingatlan-nyilvántartás
adatai egyeztetésre kerülnek az adónyilvántartásban szereplő ingatlantulajdonosok adataival.

Azon adó fizetésére kötelezetteknek, akik nem jelentkeztek be
az adó hatálya alá, visszamenőlegesen kell megtenniük
bevallásukat és megfizetniük az építményadót vagy a
telekadót.

Egyúttal a hivatal felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a bevallási kötelezettség elmulasztása, illetve
késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló
2003.évi XCII. tv. 172.§. (1) bekezdése alapján mulasztási
bírság szabható ki, amelynek mértéke magánszemély esetén
200 ezer forintig, más adózó esetén 500 ezer forintig terjedhet.
Az építményadó és telekadó bevallási nyomtatványai megtalálhatók a www.telki.hu honlapon.
Makranczi László
jegyző

Önkormányzat

Lomtalanítás
Értesítjük Telki Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE Umwelt
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi ZRt.
2012. május 30. és június 1. között lomtalanítást végez Telki
község egész területén.

A lomtalanítás körébe tartozó anyagok az ingatlanoknál
keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgyak, stb.).
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé veszélyes hulladék,
építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya
valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria,
kazán, gumiabroncs, stb.).
A lomtalanítás a lakosság részére lakosság részére térítésmentes. A lom kihelyezhető: 2012. május 30-tól az ütemezés
szerinti napon reggel 6 óráig.

Az elszállítás menete:
-

-

A Rozmaring utca – Rózsa u. - Muskátli utca – Berkenye
utca által határolt területen valamint a Moha köz - Szellő
utca- és Napsugár utca által határolt területen május 30án.
A Muskátli utca- Fő utca – Szőlő sor- Nyirfa utca által
határolt területen május 31-én.
A Hosszúhát, az Öreghegy és a Legelődombon területén
június 1-én.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak
a meghirdetett időtartam alatt helyezzék el ingatlanjaik elé
olyan módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető
legyen!
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

május 30. (szerda)

Áfonya köz
Áfonya utca
Barka köz
Barka utca
Berkenye köz
Berkenye utca
Boróka köz
Boróka utca
Budajenői u
Búzavirág utca
Csipke utca
Csipke köz
Gyöngyvirág utca
Harangvirág utca
Kamilla köz
Kamilla utca
Kökörcsin utca
Lejtő utca
Levendula utca
Levendula köz
Mandula köz
Margaréta utca
Moha köz
Muskátli utca
Napsugár utca
Pipacs köz
Pipacs utca
Rozmaring ut
Rózsa köz
Rózsa utca
Szellő utca
Vadrózsa utca
Zúzmara utca

Telki Önkormányzat

május 31. (csütörtök) június 01. (péntek)

Akácos köz
Akácos utca
Alsóvölgy utca
Anna-laki utca
Árnyas köz
Árnyas utca
Darázs utca
Erdő utca
Fenyves utca
Fő utca
Futrinka utca
Gábor Áron köz
Gábor Áron utca
Galagonya köz
Galagonya utca
Gyöngy utca
Hársfa utca
Juharfa utca
Kőrisfa utca
Kőrisfa köz
Nyírfa utca
Nyírfa köz
Orgona köz
Orgona utca
Öregdűlő köz
Petőfi u.
Pillangó utca
Rákóczi utca
Repkény utca
Szilfa utca
Szőlő sor
Tölgyfa utca
Tölgyfa köz
Tücsök utca
Völgy utca

Árok utca
Cinege utca
Dombhát utca
Forrás utca
Hóvirág köz
Hóvirág utca
Kilátó köz
Kórház fasor
Legelő dombi út
Nefelejcs köz
Nefelejcs utca
Nyúl utca
Öreghegyi ut
Őszapó utca
Őzike utca
Sármány utca
Szajkó utca
Szarvas utca
Tengelice utca
Tulipán utca
Villám utca
Zápor utca
Zöldike utca

Vállalkozói fórum és tájékoztató
Az önkormányzat szervezésében 2012. május 10-én 17.30-tól
20.00-ig a Globall Football Park&Sporthotel**** konferenciatermében a Széchenyi Programiroda munkatársai vállalkozói
fórumot és tájékoztatót tartanak a következő témákban.
-

Az SZPI bemutatkozása
Aktuális EU-s pályázati lehetőségek
Az ÚSZT vállalkozásfejlesztési programjának konstrukciói
– KMOP
Munkahelyi képzések és rugalmas munkahelyek –
TÁMOP
Épületenergetikai beruházások, megújuló energia
hasznosítása - KEOP

-

-

Kedvezményes, támogatott hitelek
Mikrohitelek beruházási és forgóeszköz célokra
Széchenyi-kártya hitelek beruházási, forgóeszköz és
pályázati célokra
Tőkebevonási lehetőségek
Széchenyi Tőkebefektetési Alap
Kisvállalkozás-fejlesztési Pénzügyi Zrt.

Az előadások, tájékoztatók után kötetlen beszélgetés lesz és
kérdezhetik az előadókat. Minden érdeklődőt, vállalkozót
örömmel látunk. A program bővítésének jogát fenntartjuk.
Deltai Károly - polgármester
www.telki.hu
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A Telki Fesztivál 2012-es programja
CSÜTÖRTÖK, 2012. MÁJUS 17.
15.00-17.30 Művészeti Gála a Pipacsvirág Általános Iskolában

18.00 Telki képzőművészek kiállításának megnyitója (Pipacs Galéria)

PÉNTEK, 2012. MÁJUS 18.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

A Telki Ifjak Közösségéért Egyesület (TIK) diavetítős nosztalgia-programja (volt orvosi rendelő, Fő u.)
A KOGART Galéria kortárs kiállítása múzeumpedagógiai anyagokból: Emberi tulajdonságok (Telki Magánkórház)
Kiállítás Zsámbéki-medencei népviseletekből, Szigeti Antal gyűjtése (Jung-ház)

Fuchs Lehel fotóművész Faluváros című kiállítása, megnyitja Deltai Károly polgármester, közreműködik a Telki Énektanár Quartet (Pajta-Faluház)

Juhos-Kiss Sándor festményeinek, valamint Lisztes László karnagy-fotóművész
Gyimesek völgyében készült fényképeinek kiállítása, megnyitja dr. Szabados
György történész, aki „Magyar államalapítások a IX-XI. században” című könyvét is
bemutatja. A Telkiért Érdemérem átadása, közreműködik Szávin Viktor trombitán és
Aszódy Gyöngyi zongorán (Báder-Magyar ház)

16.00-19.00 Kodolányi Fal(u)múzeum (Iskola Könyvtár)
16.00

A Batyu Színház előadása gyermekeknek: Jancsi és Juliska (Tornacsarnok)

18.00

A jégkirálynő - táncos, zenés meseszínház a ritmikus gimnasztika csoport
előadásában, Sepp Norbert meséje alapján (Tornacsarnok)

17.00

19.00
20.00
21.00
20.00
22.00

Ilyés Szabó Anna székely énekes-mesemondó műsora székelyföldi és magyar
népmesékkel, otthonról tarisnyált történetekkel – nemcsak gyerekeknek (Tornacsarnok)

A tinnyei PaThália Miniszínház vendégjátéka - Zilahy Lajos: Szép Salamon Sári és
Szénapadlás (Pajta-Faluház)
„Acappelland” – a Fool Moon vokálegyüttes koncertje (Nagyszínpad)

„Jazz örökzöldek egyéni hangvételben” - a Mezzo Quartet (Pintér Zoltán zongora,
Fekete István trombita, Csomós Ferenc dob és Czakó Péter bőgő) hangulatos
előadása (Pajta-Faluház)
A zsámbéki Tricky Toys együttes koncertje (Tornacsarnok)

Táncos buli a TIK szervezésében fiataloknak, DJ Jóskával, kifulladásig
(Tornacsarnok)

2012 április

Program
SZOMBAT, 2012. MÁJUS 19.
9.00

Zenés ébresztő a Platós Band fúvószenészeivel, teherautóról (Faluszerte)

10.00-12.00 Kodolányi Fal(u)múzeum (Iskola Könyvtár)

10.00–13.00 A Töki Lovassport Egyesület fogathajtó bemutatója, valamint a perbáli lovarda
lovasbemutatója pónilovaglási lehetőséggel (az óvoda és iskola közötti füves
területen)
10.00-től

egész napos kirakodóvásár – büfé – mézeskalács - kézműves foglalkozások
gyerekeknek – az Önkormányzat és a KOKUKK Egyesület információs standjai
tájékoztató anyagokkal – a Szent István római katolikus plébániatemplom is nyitott
kapukkal várja a látogatókat (Petőfi u.)

10.00-18.00 KOKUKK-foglalkozások, amelyek idei témája az erdő élővilága és az
erdőgazdálkodás. Izgalmas természetismereti játékok gyerekeknek (élőhely-puzzle,
mesefa, kéregminták, állatbőrök és nyomok, stb.) (Bordás-ház, Petőfi u.)
10:30
11.00

10.00
11.00
11.00
12.00
13.00

Kiállítás Békés Rozi illusztrátor rajzaiból és illusztrációiból, megnyitó a Villamos c. rajzfilm
vetítésével (Bordás ház)
Előadás a természetközeli erdőgazdálkodásról (Bordás-ház, Petőfi u.)
Címertan – Callmeyer Ferenc vetített képes előadása (Pajta-Faluház)
Takács Zsuzsa ruhabemutatója (Báder-Magyar ház)

„Fizi Miska” – a Magyar Nemzetközi Vándor Bábszínház előadása (PajtaFaluház)
Adam de la Halle: Robin és Marion c. pásztorjátéka a Budajenői Énekes
Iskola előadásában (Pajta-Faluház)
Borbemutató és kóstoló a TelkiBorKlub szervezésében (Pajta-Faluház pince)

14.00-18.00 „Erdőn-mezőn játék” – őshonos kisállat-simogató és magyar népi alkotótábor –
gyerekeknek és felnőtteknek (Petőfi u.)

14.00-15.30 Telki gyermek művészeti csoportok bemutatkozása: hip-hop, tánc-sport, társastánc, ritmikus
gimnasztika (Nagyszínpad)
15.30-16.15 A Jazz and More Musical Kórus énekes-táncos előadása (Nagyszínpad)
16.00

16:30

„Csibe-bölcsi”: Pojják László zenés foglalkozása kicsinyeknek (Bordás-ház)

Békés Rozi illusztrátor rajzolni hívja a gyerekeket (Bordás ház)

16.30-17.15 „Adjon Isten jó estét" - vidám pajkos szerelmi történet, tele dalokkal, tánccal és verbunkkal, a Budajenői Székely Társulat előadásában (Pajta-Faluház)

17.30-18.30 A piliscsabai Döbögő Néptáncegyüttes előadása és táncháza a közönség
bevonásával (Nagyszínpad)
18.00
20.00
21.30-1.00

A Telki Nőikar, Gáll Isis ifjú hárfaművész és a Szent Efrém Bizánci Férfikar egyházzenei hangversenye (Templom)
Palya Bea énekes és Szokolay Dongó Balázs fúvóskultúrszédelgő különleges koncertje (Nagyszínpad)

Utcabál és tánczene a The Old Show együttessel
(Nagyszínpad és Petőfi u.)

www.telki.hu
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Fuchs Lehel fotográfus, operatőr
kiállítása
Régi barátom és volt munkatársam kiállítását ajánlom
figyelmükbe. Fuchs Lehel
képei, gondolatai olyan problémákat járnak körbe, amelyek rendkívül aktuálisak és
ránk, telkiekre nézve, életünk
alapvető mozzanataira kérdeznek rá. Mitől falu egy falu? Mi különbözteti meg a városi ember gondolkodását a
faluban élőétől? Van-e még
értelme a különbségtételnek.
Hogyan gondolunk magunkra
és a vidékre?
A képek, képpárok nem válaszolnak, hanem kérdeznek. Nem nyersen, nem szájbarágósan, hanem a maguk módján, a vizualitás eszközeivel.
Ajánlom a kiállítást szíves figyelmükbe.
Deltai Károly

Faluváros

Talán mindannyian éreztük azt, ha először járunk is egy
ismeretlen helyen, mégis otthon vagyunk. És talán ott, ahol minden göröngy ismerős, ott is el tudunk tévedni, ha biztonságban
rábízzuk magunk a lábainkra, gondolatainkból merülve egyszer
csak felkapjuk a fejünk, mi ez a hely. Kicsit ahhoz hasonlatosan,
mint mikor csak az ágyat fordítjuk lábnak, és az első reggel
hirtelen ismeretlen a szoba. A képalkotónak fontosak az ilyen változások, melyekhez hasonlót szinte minden alkalommal generál,
ha képet készít. Igen lehet, hogy a szokatlan fogalmát kerülgetjük.
Most amikor itthon eltűnni látszik a falu, a földművelés, egy életforma vész feledésbe. Mikor vannak ugyan falvak, de nincs bennük
földműves, eltünedeznek az állatok, és a globalizáció újrarajzolja
a topográfiát, megváltozik a jelentése annak a két kultúrának,
mely különböző, önmagában értékeket és hiányosságokat és
persze furcsa átfedéseket mutat, mert bárhol lakjunk, éljünk is,
elsősorban mint emberek teremtjük körénk a környezetet. Persze lehet, hogy néhol megáll az idő, néha jólesik a múltat dédelgetni, vagy éppen gyorsan elfeledni, eltagadni, és a két terület
unos-untalan egymásban megjelenik, mert nem szétválasztható.
Lehet, nem is akarjuk annyira igazán.
Szokások, szükség, nosztalgia, dac, emlék, élmény, unalom, változás. Túlélni a változást, alkalmazkodni, vagy kitartani.
Tudatosan, vagy ösztönösen. A faluból a városba, onnan vissza,
amíg mi vagy ők el nem tűnnek. Mindenesetre úton vagyunk, de
nem mindig alkalomhoz öltözködik sem a környezet, sem az
ember. Ha mégis, az sem biztos, hogy igaz, a maga szofisztikus
értelmében. A kis faluból a fővárosba költöző, ha átcseréli is a
ruhatárát és a barátait, még egy darabig nem lesz fővárosi, a
szó jó és rossz vonatkozásait egyaránt ideértve. És bizony ha
egy “rendes” parasztembert látunk, honfoglalókkal érkezett
őshonos állataink között, az ma az esetek 90 százalékában a
spirálból kiugrott ügyvéd, közgazdász, vagy képzőművész.
Jó példa erre, hogy az egyetlen ember, aki a Káli-medencében
az eredeti falusi házak vakolathímes elkészítését még érti és
műveli, az Somogyi Győző, valaha volt fővárosi grafikus. A
lényeg, azt hiszem, hogy ott van. A helyén. Ezért a képeken sincs
évszám és helyszínmegjelölés. Abban bízom, hogy a helyükön
vannak. Ha emlékezünk rájuk.
Fuchs Lehel
2012 április

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Pipacs Galériába (Telki, Pipacs u. 4.) a
X. Telki Fesztivál 0. napján nyíló
"Tavaszi zsongás " c. kiállítás megnyitójára.
Kiállító művészeink: Mészáros Erzsébet, (Budaörs,) Pécsi Zsolt,
Koncz Csaba (Budapest), T. Czene István, (Budaörs), Scheer Gizella, Márton Ildikó festőművészek és Zimonyi Adrienne, fotó.
A kiállítást 2012. május 17-én, 18 órakor
Zimonyi Adrienne nyitja meg.

Verset mond: Szabó Róbert telki nyugdíjas
Zene: Galló Lilla és Dura Kinga (fuvola) a Kiss Zenede növendékei
A kiállítás 2012. május 31-ig látogatható.

A kiállítás támogatói: Telki Község Önkormányzata,
Solong Press Kft. és a Frisskenyér Pékség Kávézó Telki

Közérdekű
Elhunyt Géza bácsi
Hosszan tartó betegségét követően életének 76. évében elhunyt
Varju Géza, mindannyiunk szeretve
tisztelt Géza bácsija, akit a régóta
Telkiben lakók szinte kivétel nélkül
jól ismertek.
A közösségért és a telkiek biztonságáért sokat tevő, éjjelente polgárőrként is tevékenykedő Géza
bácsi nyugdíjasként nappal a falu
postásaként dolgozott. Nélkülözhetetlenségére jó példa, hogy amikor eljött a
Postától, több próbálkozónak
sem sikerült ellátnia maradéktalanul az ő feladatait.
Az életben, szomszédként,
barátként,
családtagként
azonban még nagyobb űrt
hagyott maga után. Kérésére szülőfalujában helyezik örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

Horváth Dezső Széchenyidíjat kapott
Bár mi előző számunkban a Kossuthdíjat is odaítéltük neki, a Telkiben élő
atomfizikus, Horváth Dezső valójában
Széchenyi-díjat kapott nemrég kiemelkedő munkásságáért. A hibáért elnézést kérünk és természetesen gratulálunk!

Most lehet észrevételt tenni
Telki község képviselő-testülete 2011-ben elindította a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT),
valamint, Településszerkezeti terv (TSZT) részleges felülvizsgálatát és módosítását. A véleményezési eljárás áprilisban
befejeződött.
Az elkészült dokumentációt egy hónapra közzétették az önkormányzat hirdetőtábláin, Telki honlapján (www.telki.hu – közzétételek), a következő linkeken:
2011 HÉSZ módosítás közszemlére tétele lakossági részre
(SZT)
2011 HÉSZ módosítás közszemlére tétele lakossági részre
(TSZT)
A közzététel ideje alatt az érintettek azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek.
Deltai Károly
polgármester

Mégsem szűnik meg a BKVközlekedés Budakeszin
A Budapesti Közlekedési
Központ, a BKV Zrt. és
Budakeszi
vezetése
március 23-án megnyugtató megegyezésre
jutott a 22-es autóbuszcsalád jövőjéről, így a
BKV-közlekedés a lejáró
szerződés
ellenére
2012. május 1-je után is
biztosított. A megállapodás alapján Budakeszi az üzem finanszírozásához pénzügyileg érdemben hozzájárul, valamint
Budapest is jelentős mértékben finanszírozója marad a közös
érdekeket szolgáló buszközlekedésnek.

A BKK közlése szerint a felek megállapodása alapján május 1jei bevezetéssel fejlesztések is történnek. Egyebek mellett
bővül a Honfoglalás sétányhoz közlekedő 222-es autóbusz
szolgáltatása. Ezentúl csúcsidőn kívül és hétvégén is
közlekedik majd 30 perces követéssel, így az érintett lakosság
kevesebb gyaloglással éri el a buszjáratokat. A 22E jelzésű
gyorsjárat ugyanakkor - a 22-es járathoz képest mérhető
időnyereség minimális értéke miatt - megszűnik, járművei
beolvadnak a 22-es alapjáratba, amely így várhatóan egyenletesebben közlekedhet. A 922-es éjszakai járat változatlanul
fennmarad.

Útfelújítási munkálatok
Elvégezték a tavaszi útfelújítási munkálatokat Telkiben, sok
helyen így végre eltűntek a kátyúk, süllyedések. Mart aszfaltos
felületet alakítottak ki több szakaszon, így a Szellő, a Lejtő
és a Napsugár utca Fő út felé eső kijáratánál, az Árnyas, a
Repkény, a Pillangó, valamint a Hóvirág utca egy részén.
Murvás, dolomitos felületet kapott az Árnyas és az Akácos
köz, valamint a Szarvas utca eleje. Ezek mellett több murvás
szakaszt is rendeztek.

Vállalkozások jelentkezését
várjuk!
A hamarosan induló új Telki portál adatbázisának bővítéséhez helyi vállalkozások jelentkezését várjuk. Amennyiben
szeretné, hogy Telkiben lévő cégének adatai (név, cím,
elérhetőség) szerepeljenek a honlapon, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a telki.hu@gmail.com email címen!
(Egy minta, hogy az adatokat milyen formában kérjük
elküldeni:)
Angol-német tanár
Kovács Tihamér
2089 Telki, Fő utca 565.
Tel: 30/ 1234567
Email: angolnemettanar@szolgaltato.hu

www.telki.hu
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Oktatás

Beiratkozás a Telki Óvodában
Értesítjük a Kedves
Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás 2012.
május 7-9-ig tart, 7-19
óráig. A beiratkozás helye a Telki Óvoda (Harangvirág u. 3.).
Szeretettel
várjuk
a
beiratkozáson a 2012.
szeptember 1-ig a harmadik életévüket betöltött, illetve náluk idősebb, de még nem óvodás gyermekeket.
A közoktatási törvény
(1993. évi LXXIX törvény) értelmében az
ötödik életévét betöltött gyermeknek kötelező a nevelési év
(szeptember 1.) kezdőpontjától legalább napi 4 óra óvodai
nevelésben részt venni. (Közokt.tv. 24. § (3) bek.)
Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a
gyermek és szülők lakcímkártyája.
Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra gyermekükkel együtt
jöjjenek! Beszélgetünk a leendő óvodás születési körülményeiről, szokásairól, fejlettségéről, kedvenc tevékenységeiről.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelent-

kezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre. A felvett gyermekek névsora az óvoda bejáratánál,
előreláthatóan május végén kerül közzétételre. A felvételi
határozatot minden szülőnek postai úton megküldi az óvoda.
A felvételről szóló döntés ellen 15 napon belül fellebbezéssel
lehet élni, amelyet a jegyzőnek címezve az óvodában lehet
leadni.
A gyermekek óvodába (Harangvirág úti–Tengelice úti) és csoportba osztásáról is az óvodavezető dönt. A csoportok, az
óvodapedagógusok, a daduska nénik beosztását oktatásszervezési, munkaügyi, törvényességi szempontok alapján az
óvoda vezetője készíti.
A felvételt nyert gyermekek szülei számára szülői értekezletet tartunk június 12-én (kedden) 17 órakor a Telki Óvoda,
Harangvirág u. 3. szám alatt, az aulában.
Új óvodásaink részére augusztus 29-én és 30-án ismerkedési
délelőttöt szervezünk, ahol megismerkedhet a család minden
tagja az óvónénikkel, a daduska nénivel, a csoporttársakkal,
csoportszobájukkal, öltözőjükkel és a jelükkel.
Az óvoda címe: Telki, Harangvirág u. 3., Tengelice. u.
Az óvoda elérhetőségei:
Tel.: 06-26/372-667
Email: ovoda@telki.hu
Web: www.ovoda.telki.hu, www.telki.hu

Majer Györgyné - óvodavezető

Sakkhírek
Az április hónap a Telki Iskola sakkéletében ismét eseménydús versenyeket hozott. Az iskola sakk oktatója, Pregitzer
György tanár úr tanítási módszerének hatékonyságát dícséri a
mindössze fél éve sakkozó telki iskola bajnokok, Persányi
Barnabás (1.A. osztály) és Persányi Nóra (3.A. osztály) országos szinten legjobb 15-be kerülése az április 4-e és 7-e között
megrendezett Magyar Korcsoportos Sakkbajnokságon. Tanulóink eredményei azért is figyelmre méltóak, mert helyezéseiket a Magyar Sakkszövetség által is "félelmetesen erős
mezőny"-nek leírt 4 napos versenyen (naponta 2, háromórás
játszma) az ország legjobb 314 ifjúsági versenyzője között
érték el, akik átlagosan 3-5 év egyesületi versenyzéssel a
hátuk mögött indultak. Gratulálunk a
tanár úrnak és telki versenyzőinknek!
Április 14-én szombaton a Telki
Iskolában, Pregitzer tanár úr által
megrendezésre került a Pest Megyei
Sakk Diákolimpián induló telki csapatok
selejtezője, melynek eredményeként
az itt induló kb. 25 diák eredményei
alapján összeállításra kerültek a Telki
Iskola által delegált csapatok. Az alsós
fiúk
lelkesedésének
és
ügyes
versenyzésének köszönhetően ebben
2012 április

a korcsoportban a Telki Iskola előreláthatólag nemcsak egy,
hanem két fiú csa-patot is küldeni fog a májusban Fóton
megrendezendő Pest Megyei Sakk Csapat Diákolimpiára!
A Diákolimpiai selejtezővel egyidőben, szintén a Telki
Iskolában lezajlott az első Telki Óvodás Sakkbajnokság is,
melyre Pátyról és Zsámbékról is érkeztek résztvevők. Az
oklevéllel jutalmazott versenyen a nagy lelkesedéssel játszó
kicsik között két telki versenyzőnk is kitűnően szerepelt, Persányi Bálint az első, míg Szondy Péter a negyedik helyen
végzett.

Program
Kultúra

Folytatódik a „Kedvenc filmem”
Filmklub
Ebben a szezonban már csak három további előadást tervezünk, mivel a filmklubnak korlátot szab a Telki Fesztivál és
a Futball Európa Bajnokság. A program viszont annál
erősebb: két klasszikus és közte egy gyöngyszem!
Woody Allen és Wim Wenders filmjeit minden filmszerető
ismeri, a most kiválasztottakat pedig talán már többször is láttuk. Amiért viszont érdemes őket újra megnézni, az éppen az,
hogy rendkívüli filmek. Tele vannak olyan apró részekkel,
amikre eddig nem figyeltünk és kiválasztójuk személyes
bevezetőjével megspékelve a filmek újabb színeit,
mélységeit fedezhetjük fel. De miért is kell ezt magyaráznom?
Ugyanazért nézzük meg ezeket a filmeket, amiért kedvenc
könyvünkbe néha-néha belelapozunk és elolvasunk belőle
egy fejezetet vagy az egészet elölről!

Mint a szendvicsben, két kenyér között van a finomság:
láthatunk egy új spanyol filmet, amit még én sem láttam. A
témaválasztása teljesen egyedi, egy down kóros ember élete
és szerelme. A lényeg persze éppen a fordítottja, a mi életünk
és kapcsolatunk a körülöttünk élő sérült emberekkel.

Íme a műsor:

Május 4.: Lafferthon Judit: Berlin felett az ég (1987, r.: Wim
Wenders)
Május 11.: Somogyi János: Élek és szeretek (2009, r.: A.
Naharro és A. Pastor)
Május 25.: Kemény Krisztina: Annie Hall (1977, r.: Woody
Allen)
Találkozzunk péntekenként este 8-kor a Pajtában!

www.telki.hu
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Közösség

A Telki Nőikar 2011-es éve
Bár kórusunk gyakran fellép a község különböző rendezvényein, az éves számadás alkalmával számunkra is
meglepő volt, hogy milyen sok esemény fér bele egy esztendőbe. Hadd ismertessük ezeket fő vonalakban a Telki
Napló olvasói számára!

2011. március 5-én az egyházközségi bálon könnyebb
hangvételő műveinkből adtunk rövid műsort Budajenőn.
Április 16-án a Pátyi Máltai Gondviselés Házban húsvéti
műveket énekeltünk a gondozottaknak. Igazi öröm volt látni,
hogy ünneppé tehettük a hétköznapjaik egyikét. Még aznap
virágvasárnapi ünnepi koncertet szerveztünk a Budajenői
Római Katolikus Templomban a Castellano vonósnégyessel.
Ezt a hagyományt folytatva az idén ugyanott április 14-én
csendültek fel húsvéti művek tolmácsolásunkban. Május 13-án a
Telki Fesztiválon közreműködtünk a Pajtában rendezett fotókiállítás megnyitóján. Augusztus 24-e és 31-e között „Csoportos és
egyéni énekhangképzési ismeretek” című továbbképzésen vett
részt karvezetőnk. Augusztus 2-án a Bor és művészet fesztiválra kaptunk ismételt meghívást Tökre. Szeptember 16-án a
Budaörsi kistérségi fesztivál megnyitó ünnepségén képviseltük
Telkit Budakeszin, az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Szeptember 24-én a budajenői Szüret és Borünnep programon léptünk fel. Október 21-e és 23-a között karnagyunk részt
vett a Budapesti Vándor Műhely Karvezető kurzusán. E program folytatásaként az idén májusban részt veszünk a Vándorfesztiválon Budapesten. November 26-án a Budajenőn
megrendezett Liszt emlékkoncerten közreműködtünk a Budajenői Énekes Iskola, a Pátyi Schola, a Telki Énektanár Quartett,
a Telki Schola mellett, Szabó-Sipos Máté dirigálásával. A koncertről DVD is készült.

Kórusunk közhasznú egyesületként működik. A 2012. március
21-én tartott közgyűlésen elfogadásra került a tavalyi évre
vonatkozó beszámoló, amelynek a gazdálkodásra vonatkozó
főbb mutatószámai az alábbiak:

2012 április

Induló vagyon 2011.01.01.:

287 050 Ft

Bevételek:

Tagdíjak:
Önkormányzattól kapott támogatás:
NCA pályázaton elnyert támogatás:
SZJA 1%:
Kapott bankkamat:
Egyéb bevétel:
Összesen:

000 Ft
000 Ft
000 Ft
931 Ft
492 Ft
2 640 Ft
850 063 Ft

Anyag-, termékvásárlás:
Szolgáltatásvásárlás:
Egyéb költség:
Személyi jellegű kifizetések:
Bankköltség:
Járulékok:
Összesen:

407 163 Ft
173 168 Ft
12 000 Ft
273 000 Ft
21 032 Ft
67 000 Ft
953 363 Ft

Kiadások

Záró vagyon, 2011.12.31.:

378
80
246
142

183 750 Ft

A rendelkezésünkre álló összegekből fedeztük az ismertetett
programokkal kapcsolatban felmerült költségeket, karvezetőnk
és zongorakísérőnk tiszteletdíjait, vásároltunk egy elektronikus
zongorát, hozzá erősítőt, plakátokat nyomtattunk, kottákat
vásároltunk, karvezetőnk továbbképzésének díját fedeztük.
Reményeink szerint ebben az évben is sikerül nemcsak falunk,
de tágabb környezetünk, a Zsámbéki-medence zenei életét is
színesebbé tenni és éneklésünkkel örömet okozni hallgatóságunknak.
Ezúton is köszönjük a sokféle anyagi- és természetbeni juttatást, és kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával az
idén is támogassa az egyesület működését!

Telki Nőikar Közhasznú Egyesület
Adószám: 18709694-1-13

Duráné Tóth Emese – Korim Ildikó

Közösség

Tavaszi falutakarítás Telkiben
Szerény, de lelkes
csapat takarított az
idén falunkban. Köszönjük az aktív
gyűjtőmunkát Danóczy Blanka, Enyedi Julianna, Huszár
Mária és apukája,
Keserű Péter és
anyukája, Kiss Eszter
egyetemista,
Nagy
Dorottya,
Rácz Ildikó és férje,
Takács Egon és
Tasnády Attila önkénteseknek. Az általános iskolások napköziseit Viki néni
mozgósította csütörtök délután. Az összefogás eredménye
egy megrakott konténer, tisztább környezet lett. A mellékelt
képek mutatják, hogy a zord időjárás sem tántorította el az
ifjúságot, a süvítő szél röptette zsákjainkba a gazdátlan hul-

ladékokat. Reméljük legközelebb inkább a faluszépítésben
ténykedhetünk, abban bizakodva, hogy egyre kevesebb szemét éktelenkedik utcáinkon.
KOKUKK Egyesület nevében Rácz Ildikó

Sepp Norbert: A Fagykirálynő
A Telki Fesztiválon bemutatásra kerülő mese 2. része
Messze, messze, a sötétkék hegyek ölén megbúvó kicsi
faluban élt Pille, a bátor pásztorlány. Az emberek dideregtek
és éheztek, szomorúan sóhajtoztak sanyarú sorsuk fölött
keseregve:
– Nincs tavaszunk, se nyarunk,
Nincs vetés és nincs termés,
Vacogunk, se fa, se szén,
Nagy a kétségbeesés.
Nem kaszálunk, s nincsen bál
Őszi aratás után.
Állataink éheznek,
Fogytán van a takarmány.
A falusiak fájó szívvel idézték fel a szép időket:
– Emlékszel a Napra még?
– Melegére, tüzére?

– Holdvilágos éjszakák álmos, sápadt fényére?
– Régi idők, boldog idők, hová lettetek?

Pille a falu szélén üldögélt, és elszontyolodott a sok zokszó
hallatán. Arra gondolt, fel kéne kutatni az eltűnt fényt, a
meleget, és vissza kéne állítani a régi rendet.

Bárcsak akadna egy hős, aki vándorútra kel, és meg sem áll
addig, míg el nem hozza megint a békét és nyugalmat az
emberek közé! Bárcsak lenne valaki, aki elég merész egy
ilyen küldetéshez! Egy derék, rettenthetetlen ifjú legény a
faluban... vagy ha nem legény, hát... leány!
Felpattant ültéből, és már szaladt is volna elmondani az
ötletet, de belebotlott Nagyapóba, aki éppen ekkor bandukolt
arra, Pillét keresve.

– Nagyapó – rukkolt elő azonnal a gondolattal Pille. –
Elhatároztam, hogy megkeresem az elveszett rendet. Visszahozom a Napot és a Holdat.

– Ó, Pille, bátor és lelkes vagy, s a legügyesebb a faluban –
dicsérte Nagyapó. – Ha fiatalabb lennék, én magam indulnék
útnak. Vállalásod nemes, de a küldetés nehéz. Ha bajba kerülnél bármikor, szükséged lehet némi segítségre. Tanuld meg
ezt a kis nótát – s azzal Nagyapó egy dalt dúdolt el Pillének. –
Ez a dalocska varázserejű, használatával számtalan bajból
megmenekülhetsz.
Megölelték egymást, s a pásztorlány útnak indult.

Ment, mendegélt, hol megállt, hol lecsücsült, egész álló nap
rótta az utat, s közben a dalocskát tanulgatta. (Ki tudja, mikor
veszi hasznát?) Az éjszaka az erdőben érte, tüzet rakott,
hogy megmelegedjék.

A lángok kezdetben óvatosan pislákoltak, ám váratlanul magasabbra csaptak, formát öltöttek, s vad táncba kezdtek. A
hasábok közül tűzlányok pattantak elő, köréje sereglettek,
nyaldosták, kapdosták, űzték körbe-körbe.
Pille először szép szóval kérlelte őket:

– Lángleányok, tűz gyermekei, segítsetek nekem, óvjatok
engem a sötét és hideg ellen!

Ám a lángnyelvek egyre féktelenebbül kergetőztek, már-már
megpörkölték bőrét, haját, ruháját. De Pille kieresztette
hangját, elénekelte a Nagyapótól tanult dalt, s lám csak, a
tűzlányok megszelídültek, és szépen, egy csokorban leültek.
Pille elmesélte nekik, mi járatban van, hogy a Napot és Holdat
keresi, és a világ régi rendjét akarja helyreállítani.
Szikra, a lángleányok vezetője eléállt, és így szólt:

– Mi a tűzben táncot járunk, s ha kialszik, megpihenünk.
Amióta szürkület van, nincs nappalunk, nincs éjjelünk,

Mindenfelől tüzek gyúlnak, meg nem állunk, nincs szünet.
Küldetésedben segítünk, csak szűnjön sötét s hideg!

www.telki.hu
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Utoljára, mikor láttuk, a Nap nem nyugatnak ment,

rájuk, amely betemette az utazókat.
De Gepárd összeszedte minden erejét, és kiásta társait a kemény tömbök alól.

Hold is másként járta útját, nagy kanyart vett odafent.

Hogyha őket megkeresnéd, erre szántad már magad,
Veled tartok, s reggel majd északnak vegyük az utat!

Szikra tehát felajánlotta Pillének, hogy elkíséri, s a kis pásztorlány örömmel fogadta fényt és meleget árasztó útitársát.
Mentek, mendegéltek, hol megálltak, hol lecsücsültek, s Pille
egyre csak énekelte a dalocskát.

Még pár lépés, és
Pilléék már helyben voltak: előttük pompázott az
északi-sarki jég-

Hosszú ideje vándoroltak már, mikor útjuk egy tisztáson
vezetett keresztül. Hirtelen dobszó hallatszott, és vadnők vették körül őket. Harsogott a dob, a vadnők törzsi táncától Pille
is, Szikra is elkábult. Foglyul ejtették, és vezetőjük elé hurcolták mindkettőjüket, azzal a céllal, hogy jó lakomát csapjanak a zsákmányból. Ám Pille szót kért a főnöknőtől:

vár, a Fagykirálynő rezidenciája.

Mentek, mendegéltek, hol megálltak, hol lecsücsültek, s Pille
szorgalmasan dúdolgatta a dalocskát.

Pille, Szikra és Gepárd pedig végre elmesélhették vándorútjuk
célját. A Fagykirálynő rettentően elszégyellte magát, és
szabadon engedte bebörtönzött unokatestvéreit. Szántabánta tetteit, siránkozott, fogadkozott, de a Nap és a Hold nem
sokáig nehezteltek, nagylelkűen megbocsátottak neki, majd –
mivel rengeteg elmaradt feladatuk volt – sietve elindultak égi
vándorútjukon. Az emberek ujjongva köszöntötték őket,
amikor újból felbukkantak odafent.

– Hosszú vándorútra keltem,
Napot, Holdat hogy megleljem,
S legyen újra fény s meleg
Kérlek, ne egyetek meg!
Bizony, a vadasszonyoknak is hiányzott a meleg és a fény,
sem vadászni, sem gyümölcsöt gyűjteni nem tudtak már. Fáztak és éheztek, mi másért is fanyalodtak volna pásztorlányhúsra? Vezetőjük elhatározta, hogy mégsem tálalják fel ebédre Pillééket, inkább segítenek nekik a küldetésben, és
elküldte velük leányát, a trónörököst. Gepárd örömmel csatlakozott a vándorokhoz, és megfogadta, hogy erejével segíti,
védelmezi őket az úton.

Az idő mind hidegebbre fordult. Hó ropogott a lábuk alatt,
zúzmara borította az ágakat. Észre sem vették, és már át is
lépték a Fagykirálynő birodalmának határát. S csak masíroztak tovább rendületlenül, egyre északabbra.
A királynő azonban – akinek hajdani vendégszeretetéből
már nyomok sem maradtak - meglátta, hogy országába idegenek hatoltak, és megpróbálta megakadályozni előrejutásukat.
Kezdetben jeges széllel terítette le a kis csapatot, de mielőtt
Pille dermedtre fagyott volna, Szikra átölelte, és melegétől
barátja újra erőre kapott. Majd hatalmas hózáport zúdított
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A Telki Kórház szűrési ajánlata a
Telki lakosoknak és a Telkiben
közszolgálatot ellátó dolgozóknak 50% kedvezmény biztosításával
Belgyógyászati áttekintő vizsgálat
Teljeskörű laborvizsgálat
Nőgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat és
cytológia (hölgyek részére)
Urológiai szakorvosi szűrővizsgálat PSA33.000 Ft
szűrés (prosztatarák szűrése) (urak részére)
Komplex hasi és kismedencei UH
Kétirányú mellkas röntgen
Sebészeti szűrővizsgálat

A vizsgálatok előjegyzés alapján hétfőtől-péntekig a délelőtti órákban, éhgyomorra történnek. Urológiai vizsgálat csak csütörtöki napon
végezhető. A csomag csak a meghatározott szűrésekkel vehető
igénybe, más vizsgálatokkal cserélni vagy egyes vizsgálatok elhagyásával a csomagárat csökkenteni nincs lehetőség.
A fenti csomagnál az egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe!
Áraink 2012. május 1-től 2012. december 31-ig érvényesek.
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A vándorok a trónterembe léptek, és követelték vissza a fényt
és a meleget. De a jégkoronás uralkodó mellett álló Utazó a
királynőt támadásra buzdította.

Ám Pille kieresztette hangját, és felhangzott a varázsdal. A
királynő és az Utazó egy pillanatra megdermedtek, Pille és
barátai pedig a trónhoz ugrottak, lekapták a Fagykirálynő
fejéről az elvarázsolt koronát, és ripityára törték. Az uralkodó
feleszmélt, mintha hosszú álomból ébredne. Az Utazó
észrevette, hogy melegszik a helyzet, menekülőre fogta
volna a dolgot, de a királynő kiejtett egy varázsigét, és a
csalárd varázslót hógolyóvá változtatta.

A korona darabokban hevert a földön. Zöldes, kápráztató csillogása még így, összetörten is elbűvölte szépségével, aki rápillantott. De hőseink nem hagyták, hogy bárkit újra bűvkörébe
csaljon. Szikra a biztonság kedvéért tüzével elolvasztotta,
hogy soha senkinek ne jusson eszébe újra a hatalmára vágyni. A Fagykirálynő pedig hálából megígérte Pillének, hogy
minden télen meglátogatja majd, s szebbnél szebb jégvirágokat fog a kertjében ültetni.
VÉGE

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 – 13

Kultúra

Mögöttes rétegek

A KOKUKK irodalmi estjén Mesterházi Mónika járt falunkban

A KOKUKK Egyesület
Költészet napjához kapcsolódó, hagyományos tavaszi irodalmi eseménye
április 11-én került megrendezésre a Harangvirág utcai óvodá-ban.
Ezúttal Mesterházi Mónika, a kortárs költészet
ismert alakja, József Attila-díjas költő, műfordító,
tanár volt a meghívott
vendég, aki - mint elárulta - jóval előbb volt versolvasó, mint versíró, hiszen csak egyetemi évei alatt kezdett el
írni. Doktori disszertációját az észak-ír költészetből írta. Önálló verseskötete öt éve nem jelent meg, az utóbbi években
főleg fordítóként tevékenykedik. A házigazda, Molnár Krisztina Rita először mégsem fordításai, hanem saját művei segítségével bontakoztatta ki a költőt, aki minden kötetéből
felolvasott néhány, a beszélgetőpartnere által különösen kedvesnek vagy fontosnak vélt verset.
Mesterházi Mónika költészete egészen rejtélyes, rejtvényszerű. Azonban a látszólag bonyolult verseket is könnyedén
értelmezheti a műkedvelő, megnyílhatnak előtte a másodlagos üzenetek, hiszen a költő különös stílusban ír. A
klasszikus vagy fél-klasszikus költők művei bár látszólag az
élet mindennapjaiból merítettek, hordoznak mögöttes jelentésrétegeket – osztotta meg a közönséggel a költőnő.

Visszafagyó táblák (Cserépfalvi, 1992.) című kötetéből a
Volna Isten című versének felolvasása után asztaltársa kifejtette, hogy ez a mű attól különleges, mert bár világnézete látszólag egy Isten nélküli világból való, mégis képes a
hívőkhöz is szólni, és hogy a vers egyszerre definiálja a lírát
és a hitet.

Szilágyi Lenke egyik képéhez felkérésre írt verse pedig egy
különös szójátékból született. A fotón ugyanis lemaradt a
TERROR HÁZA feliratból a kezdő „T” betű, így a versben a
szavak elejéről is lemaradtak a szókezdő „T” betűk – új értelmet kapva ezzel. A Vörösmarty-utalásokat is tartalmazó vers
így kapta az ERROR címet.

A beszélgetés végén a fordítót hallgattuk. Szívének legkedvesebb költője egy észak-ír költő, Seamus Heaney, aki többször is meg tudta újítani költészetét, és szerencsésen tudta
kamatoztatni, hogy többféle kultúrába (angol, ír, protestáns,
katolikus) született bele. Vannak politikai versei is, és azok a
versek, melyekben gyerekkoráról ír, különösen megragadják
az olvasót – fejtegette a költőnő
Kamlah Szilvia

Legutóbb megjelenő kötetéből egy bő válogatás
kerekedett, melyet frissebb szerzeményekkel kezdett, majd
áttért a régiekre, melyekhez már nemigen lehet hozzáférni.

Vers a kapukra
Az alábbi képeket Takács Egon fényképezte a Költészet
napján Telki utcáin sétálva. A kapukra függesztett versek derűje lélekmelengető. Jó, hogy annyian élnek köztünk, akik
szeretnek játszani, a kilincsre tenni a kezüket, és belépni
(vagy kilépni?) a megnyíló kapun.
Különösen nagy öröm volt, hogy az étterem ajtaján saját költeményt olvashattunk! A másik váratlan meglepetés a virágbolt

ablakán olvasható versek története... A közeljövőben
szeretnénk erről többet is mesélni. A Pipacsvirág Iskola kapuján pedig az iskola diákjainak költeményei virítottak tavaszi
virágokként.
Köszönjük mindenkinek, aki komolyan vette a felhívást, és
reméljük, jövőre folytatjuk a játékot!
MKR-Kokukk
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Fül-orr-gégészeti műtétek
rádiofrekvenciás eljárással
A modern sebészet alapelve, hogy párosítsuk a magas fokú
terápiás hatékonyságot a beteg számára legkisebb megterhelést jelentő módszerrel. Ilyen eljárás a radiofrekvenciás
sebészet, amelynek során a szövetek eltávolítása, roncsolása
elektromágneses hullámok segítségével történik. Az új technológiának köszönhetően a szövetek megőrzik rugalmasságukat és formájukat, a sebgyógyuláskor minimális
hegképződéssel, kisebb műtéti fájdalommal számolhatunk
kiváló kozmetikai eredmény mellett.

A fül-orr-gégészeti radiofrekvenciás beavatkozások nagy
része ambulanter, helyi érzéstelenítés mellett is elvégezhető,
a páciens már másnap folytathat munkavégzést. A leggyakrabban végzett radiofrekvenciás fül-orr-gégészeti műtétek
többféle problémára megoldást jelentenek, ebből a lakosságot leginkább a horkolás, az obstruktív alvási apnoe szindróma, valamint a torokmandula eltávolítás érinti.
A horkolás az alvás során jelentkező hangjelenség, melynek
létrejöttében elsősorban a lágyszájpadnak van szerepe.
Alvás során ugyanis izmaink ellazulnak, így a garat és a
lágyszájpadi izmok is, ezzel mintegy légáramlási szűkületet
okozva. Az így kialakult szűkebb szájgarati területen keresztüláramló gyorsabb, turbulens levegőmozgás rezgésbe hozza a
laza lágyszájpadi szöveteket, ez okozza a horkolási hangot.
Horkolást egyéb anatómiai eltérés, illetve betegség is
előidézhet (pl. orrsövényferdülés, allergiás nátha, orrpolyp).

Kóros horkoláskor a horkolási hangot légzéscsökkenés kíséri,
vagy a légzés másodpercekig történő kihagyása szakítja
meg. Ez az alvási apnoe, amelynek lényege, hogy alvás
közben a légzés központi szabályozásának zavara miatt
alakul ki légzéskimaradás, vagy a felső légutak szűkületei,
valamint a szájgarat magasságában az ellazult lágyrészek
elzárják a levegő útját, és emiatt a légzés másodpercekre
kimarad. Ekkor nem jut elég oxigén a szervezetbe, az oxigénhiányos állapot a mély alvás közben „mikroébredéseket” okoz,
amelyek gátolják a pihenést. Az érintett egyén, vagy az
alvótárs is észlelheti a légzéskimaradást, mikroébredést, vagy
a gyakran társuló nyugtalan végtagi mozgás lehet feltűnő. Az
ilyen beteg fáradtan ébred, nappali aluszékonyságot észlel,
csökken a munkahelyi teljesítőképessége. Emellett a kóros
horkolás jelentősen megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.

Fentiek miatt horkolás esetén nagyon fontos a komplex kivizsgálás. A terápia tervezése során konzervatív kezelést,
valamint műtéti megoldást egyaránt választhatunk. A horkolásgátló műtéti terápiában mára világszerte a radiofrekvenciás
műtétek kerültek előtérbe elsősorban a kis műtéti megterhelést és jó funkcionális eredményt biztosító technika miatt.

Gyermekeknél a horkolás hátterében általában a túltengő
orr- és torokmandulák okozta légúti szűkület áll. A mandulák
nyirokszövete gyermekkorban igen aktív, ezen szervek mérete
is relatíve nagy. Probléma akkor adódik, ha a nagyobb méretű
mandula anatómiailag kis térbe szorul. Ilyenkor általában
hatalmas, szinte a középvonalban összeérő torokmandulákat
látunk, amelyekhez rendszerint az orrmandula túltengése is
társul. A csökkent szellőzés miatt az orrüregben váladékpangás alakul ki, a váladék könnyen felülfertőződik, ami
2012 április

gyakori felső légúti hurutot, krónikus orrmelléküreg gyulladást, krónikus savós középfülgyulladást és vezetéses halláscsökkenést eredményezhet. Ezen gyermekek éjszaka
rendszerint nyitott szájjal alszanak, horkolnak, gyakran nappal
is nyitott szájjal veszik a levegőt, ami a torok kiszáradásához,
gyakori torokgyulladáshoz vezethet. A túltengő garatmandulák alvás közben felső légúti szűkületet, elzáródást és
légzéskimaradást okozhatnak.

Túltengő, azonban nem gyulladt, légzési panaszokat okozó
garatmandula esetén radiofrekvenciás módszerrel részleges
torokmandula eltávolítást végzünk. Altatásban eltávolítjuk a a
torokmandula garatíven túlérő és tulajdonképpen a légzési
panaszokért felelőss részét. A műtét relatíve kis felszíni
sérüléssel jár, rövidebb gyógyulási idővel számolhatunk.
Mérsékelt a műtét alatti vérzés és kisebb a műtétet követő fájdalom, ugyanakkor jól működő nyirokszövetet hagyunk hátra
a mandulaágyban, ami 6 éves kor alatt mindenképp célszerű.
A műtétet gyakran orrmandula eltávolítással kombináljuk.

Dr. Kovács Viktória fül-orr-gégész, audiológus főorvos

Árak a Telki Kórházban

Fül-orr-gégészeti alapvizsgálat
Radiofrekvenciás lágyszájpad műtét
Radiofrekvenciás garatmandula műtét
helyi érzéstelenítésben
Radiofrekvenciás garatmandula
műtét altatásban
Radiofrekvenciás garat és orrmandula
műtét alatatásban

20.000 Ft
90.000 Ft
90.000 Ft

260.000 Ft

275.000 Ft

Dr. Kovács Viktória rendelése
Rendelési időpontok:
Kedd 08:00-12:00

Rendelési helyszín:
Egészségcentrum (1121 Budapest, Budakeszi út 36/C)
Időpont egyeztetés: 40 372 300

Egészség

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.

Kedves Szülőtársaink!

Kérünk Benneteket, hogy a személyi jövedelemadó 1%ára vonatkozó nyilatkozatban Alapítványunkat jelöljétek
meg kedvezményezettként!

Adataink:

Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány
Cím: Telki, 2089 Petőfi S. u. 1.

Adószám: 19186247-1-13

Az utóbbi években az alapítvány támogatásával megvalósított beruházásokról, programokról, a nyújtott támogatás részleteiről az iskola honlapján (www.iskola.telki.hu) lehet tájékozódni.
Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

Klímatechnika

Tiszta levegőt mindenkinek!

Klímakészülékek
• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása

Rugalmas időpont egyeztetéssel
(délután, hétvégén is)

Hetey László
Telki
06/30/985-9060

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig született:
Mihály Albert és Héri
Anett Brigitta gyermeke:
Mihály Bíborka.

Vincze Géza és VinczeCsomai Gabriella gyermeke: Vincze Lili
Fruzsina

Jó egészséget kívánunk!
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