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A polgármester naplója
Vállalkozás, székhely: Telki

Sokat köszönhet Telki az itt
működő, székhelyként vagy
telephelyként ide bejelentett vállalkozásoknak. Az itt működő
cégek a helyi ellátást gazdagítják, szolgáltatnak, kereskednek, megkönnyítik életünket, és
természetesen helyben fizetnek
adót. Az ide bejelentett cégek
hasonlóképpen ide fizetik iparűzési adójukat, ezzel gyarapítva azt a forrásbázist, melyből
Telkit üzemeltetni, gyarapítani tudjuk. Vállalkozók, vállalkozások
nélkül Telki nem lenne az, ami. Ne feledkezzünk meg azokról a
vállalkozásokról, cégvezetőkről sem, akik mindezen felül felajánlásokkal, alapítványi támogatással, szponzorációval segítik
Telki mindennapjait az iskola, óvoda a művészeti vagy sportélet
támogatásán keresztül. Köszönet mindezért!
Az ide bejelentett vállalkozások adóbefizetéseiket jól működő
település, iskola, óvoda formájában kapják vissza. Fontos, hogy
az önkormányzat gazdálkodása transzparens és korrekt
legyen, hisz a legfontosabb, hogy mindenki tisztában legyen
azzal, hogy befizetése jól hasznosul, sokkal jobban, mintha a
budapesti feneketlen kútba dobná.

Azért, hogy az önkormányzat is tegyen a vállalkozásokért és ne
csak a vállalkozások Telkiért, a következő csomagot állítottuk
össze.
•
•

Folyamatosan tájékoztatjuk a vállalkozásokat az aktuális
pályázati lehetőségekről.

Időről időre tájékoztatókat, konferenciákat szervezünk, a

•
•
•
•
•
•
•

•
•

legutóbb a Széchenyi Programiroda részvételével.

Megkíséreljük felfrissíteni a helyi business-klub gondolatát,
hogy a különféle szegmensek képviselői találkozhassanak
egymással, és esetleg új együttműködések születhessenek.
Igyekszünk megkönnyíteni a cégek adminisztratív terheit.

Adatbázisba gyűjtjük a jelentkező vállalkozásokat és alapadataikat megjelentetjük honlapunkon.
Lehetőséget adunk a cég- és vállalkozás közvetítő
cégeknek honlapunkon való kedvezményes tájékoztatásra
és hirdetésre.
Megújult, portál rendszerű honlapunkon kedvezményes tarifával hirdethetnek, illetve közhasznú tevékenység ellátása
esetén PR cikkeket közölhetnek.
A Telki Naplóban kedvezményes tarifával hirdethetnek.

Új közterületi hirdetési lehetőséget teremtünk helyi vállalkozóknak.
Kistérségi együttműködésben törekszünk kitágítani a helyi
vállalkozások lehetőségeit egy régió-kártya bevezetésével.

Kistérségi és/vagy járási együttműködés keretében
megkísérlünk felállítani egy régiós munkaerő koordináló
megoldást.
Egy kis önkormányzatnak ennél sokkal többre nincs
lehetősége, de sok más településtől eltérően ennyit
feltétlenül szeretnénk megtenni, azért hogy a Telkibe bejelentett
vállalkozások vezetői érezzék és tudják: megbecsült tagjai a
közösségnek és mindannyiunk számára fontos a jelenlétük.
Deltai Károly - polgármester

Megújult a honlapunk!
Végre valóra vált, amiről már korábban is említést
tettünk: megújult a telki.hu. Az új honlap szerkezete
számos újdonsággal szolgál a látogatóinak, azaz
főleg nekünk, telkieknek.

Az elsődleges cél a portál jellegű, átlátható, gazdag
tartalmú, de mégis letisztult és egyszerűen kezelhető
honlap létrehozása volt. Lényeges volt az is, hogy a
főoldalon egyszerre lehessen jelen a korábbinál
több cikk, így látványosabb és aktívabb lehet a
szerkesztés, több lehetőség van új cikk elhelyezésére anélkül, hogy egy korábbi fontos lekerüljön
a főoldalról. Az új portált ugyanis szinte mindig
érdemes lesz böngészni, hiszen gyakran találunk
majd új információt rajta, és ezen tájékozódhatunk
például a helyi időjárásról, a programokról, valamint
könnyebben találhatunk meg rajta fontos hivatali
vagy éppen közérdekű adatokat. Új elemként a jelentkező helyi vállalkozások is felkerültek, illetve felkerülhetnek a
Vállalkozások menüponthoz, így bárki könnyedén tudomást
szerezhet a helyben működő, tevékenykedő cégekről,
2012 május

tájékozódhat a szolgáltatásokról. Meg kell jegyeznünk, hogy a
jelentkezés önkéntes, így azok a telki cégek találhatók meg itt,
akik a felhívásainkra válaszul elküldték adataikat (erre továbbra is van lehetőség a telki.hu@gmail.com e-mail címen).

Önkormányzat
A portál természetesen fejleszthető, és időről időre
várhatóak további új, állandó tartalmak, és az esetlegesen
felmerülő hibákat is kiszűrjük.
A honlap közvetlen kapcsolódást is biztosít a Facebookon
található Telki és Telkiek Üzleti Szolgáltatásai csoportokhoz,
így az amúgy már fórumként használt oldalakra is könnyen

elnavigálhatunk, észrevételeket tehetünk a falunkat érintő
ügyekről, valamint a kisebb horderejű, akár személyes felhívásainkat is közzétehetjük.
Látogasson el gyakran az új honlapra, tegye kedvencei közé!
Jó böngészést kívánunk!

A Telki honlap szerkesztősége

A helyi adó és gépjárműadó
tartozással rendelkezők
Közzététel

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §.ban kapott felhatalmazás alapján közzétesszük a helyi adó
(építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, telekadó)
ADÓZÓ NEVE
Enkol Kft "FA"
Entazisz Kft "FA"
Euro Invest Kft "FA"
Hagyák Péter
Herceg-Lak Ingatlanfejlesztő Kft
Interbild Invest Kft "FA"
Kopasz a Csöves Bt "VA"
Lake Spade Kft
RS Gép Kft "FA"
Szász Ferenc
Telki Tenisz Club Kft "FA"
Tessedik Attila
Tessedik Károly ifj
Tóth Zoltán
TTV Ingatlanfejlesztő Kft
VI-TO 2003 Kft
West Point Kft "FA"

CÍME
Telki
Budapest
Budapest
Budapest
Telki
Budapest
Telki
Budapest
Érpatak
Telki
Telki
Telki
Telki
Telki
Budapest
Telki
Telki

Tájékoztatjuk az adótartozással rendelkező adózókat, hogy
2012. június 1-én a 300 000 Ft,
2012. július 2-án a 200 000 Ft,
2012. augusztus 1-én a 100 000 Ft fölötti összegű adótartozás-

és gépjárműadó vonatkozásában a 400 000 Forintot meghaladó összegű adótartozással rendelkező adózók nevét, címét
és az adótartozás összegét.
Anna-Laki út.33
Hengermalom u.1
Hungária krt 83
Pentelei Molnár u.13
Anna-Laki út.33
Rumbach S.u.14
Pipacs u.9/B
Csontváry u.53
Nyári Pál. u.48
Akácos u.42
Kórház fasor 5
Gyöngyvirág u.4
Rózsa u.16
Pipacs u.8/A
Szabadság tér 7
Rákóczi u.9
Anna-Laki út 29

ADÓTARTOZÁS ÖSSZEGE (Ft)
2 810 179
1 081 661
1 551 299
1 055 523
711 414
639 201
510 497
1 003 828
468 414
495 244
493 578
777 772
933 818
407 552
956 926
688 676
1 192 680

sal rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás
összegét hozzuk nyilvánosságra.
Önkormányzati adóhatóság

Jönnek a kéményseprők
A kéményseprők
2012. május 17-től
2012. július 31-ig
járják végig Telkit.

Településünkön a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési
önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottjai látják el, amelynek dolgozói névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. A cég
ezúton is kéri a lakosokat, fogadják bizalommal dolgozóikat,
és engedjék be a kéményseprőt!

Alapdíjak:

Egyedi szilárd kémény
Egyedi gázos kémény
Tartalék kémény
Zártégésterű ( turbós) kémény

Bruttó (forint)

3.110
3.105
1.770
4.335

A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a
veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban
egy épületen belül! Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága megéri ezt a kis törődést.
Magyar Kémény Kft.

A témáról bővebben a telki.hu oldalon olvashat.
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. április 17.
Telki közbiztonsága

A testület elfogadta a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének a helyi közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját.

A Telki Kórház és az Önkormányzat
közötti együttműködés

A Telki Kórház képviselője tájékoztatta a képviselő-testületet
a kórház és az önkormányzat között a tavalyi évben létrejött
együttműködési megállapodás tapasztalatairól, és a további
együttműködés lehetséges területeiről.

A testület és intézményei 2011-es költségvetésének végrehajtása

A testület jóváhagyta a képviselő-testület és intézményei
tavalyi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és
megalkotta az erről szóló rendeletet.

A 2011-es belső ellenőrzési terv
végrehajtása

A képviselők elfogadták a 2011-es belső ellenőrzési tervről
szóló beszámolót és felkérték a polgármestert, valamint a
jegyzőt a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a szükséges intézkedések megtételére.

Sportélet Telkiben

A sportéletről szóló tájékoztató hangsúlyozza, hogy Telkiben
kiemelkedő jelentőséggel bír a helyi sport egyesület, a Telki
SE, amelynek a lakosság közel 10%-a aktív tagja. Más
településen nem lehet hasonló példát találni.
A testület megállapította továbbá, hogy bár a Globall Edzőcentrumban a szabadtéri pályák és a fedett csarnok
használatára vonatkozó, az önkormányzatot megillető
lehetőség (600 óra/év) jól kihasznált, viszont nem, vagy csak
alig tudtunk élni az évi 320 vendégéjszakányi szállodai (félpanziós ellátással) kapacitással, a 10 nap/év konferenciatermi, valamint 15 nap/év kistárgyaló használat lehetőséggel, és
mostanáig nem vettük igénybe a 15 évig fennálló ingyenes
hirdetési felületeket sem. Emiatt felkérték a polgármestert,
hogy gondoskodjon a lehetőségek jobb kihasználásáról.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai

A képviselő-testület döntött a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról. A díjak megállapítása során a bérlő illetve szervező, valamint a rendezvény jellege alapján kerülnek a díj kategóriák megállapításra. A bérleti díjak pontos mértékét az önkormányzat
2012 május

hivatalos honlapján www.telki.hu, illetve a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján kihirdetett helyi rendelet tartalmazza.

A fogorvosi alapellátás átalakítása

A testület változatlan tartalommal új pályázatot írt ki önálló
fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére, mivel a
korábban meghirdetett pályázat jelentkezés hiányában eredménytelenül zárult.

Környezetvédelmi alap

A képviselő-testület rendeletet alkotott a Környezetvédelmi
Alap létrehozásáról. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és
civil szervezetek számára nyújt pályázati keretet a közösséget
szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen irányú kezdeményezéseket.

A települési szilárd hulladék kezelése

Mivel az AVE Zrt.-vel kötött, a települési szilárd hulladék
kezelésére vonatkozó jelenleg hatályos szolgáltatói
szerződés 2013 áprilisában lejár, ezért a képviselő-testület a
kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési
eljárást ír ki. A képviselő-testület jelen ülésén a közbeszerzési kiírás előkészítéséről döntött.

A szennyvízcsatorna hálózattal nem
rendelkező utcák csatornázása

A képviselő-testület a ciklus programjában (2010-2014)
rögzítette, hogy célja a település belterületén a szennyvízcsatorna hálózat teljes körű kiépítése, és korábban fejlesztési
programot hagyott jóvá a hálózattal nem rendelkező utcák
csatornázására.
A programban foglaltaknak (I. ütem) megfelelően 2011-ben
elkészültek a Völgyrét - Árnyas utca, Repkény utca, valamint a
Szőlőhegy - Szőlő sor engedélyezési szintű tervei. 2012-ben
tervezik a tervekkel rendelkező Völgyrét (Árnyas utca, Repkény utca), valamint a Hosszúhát (Hóvirág utca, Hóvirág köz,
Nefelejcs utca, Tulipán utca 1-7.), és a Szőlőhegy (Orgona
utca, Dombhát utca) szennyvízcsatorna hálózatának kiépítését,
amely előtt azonban egy kérdőíves felmérést végeznek az
érintett lakosság körében, mivel a költségek az ingatlantulajdonosokra hárulnának. (A 2012. évi fejlesztési programban 122
ingatlan érintett.) A legalacsonyabb összegű költségbecslést alapul véve az egy ingatlanra eső fejlesztési hozzájárulás
mértéke várhatóan bruttó 612.078 Ft lenne, és a rendszer
megépítését, üzembe helyezését követően, a tulajdonosokat a
rendszerre történő rákötéskor további 357 954 Ft + Áfa (27%),
azaz 454.602 Ft összegű egyszeri rácsatlakozási díj fizetésének
kötelezettsége terhelné. Amennyiben a hálózat kiépül és valaki
nem köt rá, a nemrég megemelkedett mértékű talajterhelési díjat
(3600 Ft/ m3) kell fizetnie.

A Tücsök utca szabályozásához
kapcsolódó területrendezése

A testület a Tücsök utca Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének kialakítása
érdekében ingatlanrendezési szerződést kötött a Tücsök utca
1284/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával.
szb
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Gödöllői konferencia az oktatásról
Az Önkormányzatok Szövetségének Gödöllői konferenciája
idén az oktatás témája köré szerveződött, Bölcsődétől az
egyetemig címmel. Deltai Károlyt, Telki polgármesterét az a
megtiszteltetés érte, hogy előadónak kérték fel.

Deltai Károly beszédében elsőként az oktatás finanszírozásának mikéntje iránt érdeklődött. Felhívta rá a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy Telkiben a társadalmi összetétel az egyén szintjén jobb lehetőségekkel kecsegtet, az önkormányzat nincs jó anyagi helyzetben. A további forráselvonásoknak ezért drámai hatása lehet ebben a régióban.
Kiemelte azt is, hogy a főváros körüli közép-magyarországi
régió (bizonyos kisebb övezetekkel együtt) sajátos, az ország
egészétől eltérő tulajdonságokat mutat. Hozzátette, Telkire
kirívóan igaz, hogy a lakosság az országos szint felett magasan kvalifikált. Ezért ebben a régióban magasak az oktatás
minőségével szembeni elvárt igények.

A polgármester rávilágított, hogy Telkié az ország egyik, ha
nem a legfiatalabb korfája, és mivel nemzetstratégiai kérdés
a demográfiai trend megfordítása, akkor mi, akik a pozitív
példát képviseljük, védelmet és segítséget érdemlünk. Nem
valamiféle kivételezettség miatt, hanem mert ez az ország
érdeke. Arra kérte az illetékeseket, hogy ne egységes,
homogén rendszerként kezeljék az egész országot, hanem
differenciáljanak.
Deltai Károly sávos forrásközpontosítást javasolt, ahol az adó
egy része helyben marad, ha oktatási célra használják. Felvetette, hogy szigorú feltételrendszer bevezetése mellett
önkormányzat vagy önkormányzati társulás is lehessen fenntartó, ne csak üzemeltető, és a megkezdett pozitív oktatási
programok és folyamatok folytatódhassanak, kiemelt kormányzati szintű védelem mellett.

A polgármester gödöllői beszéde részletesen
olvasható a www.telki.hu oldalon.

Árnyékoló készül a Tengelice
oviban

Vízgazdálkodás: polgármesterünk képviseli a régiót

Egy évvel a megnyitás után tovább szépül a falu új óvodája,
ezúttal egy német cég támogatásának köszönhetően kapnak
árnyékoló szerkezetet a csoportszobák.

A Középdunamenti Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Vízgazdálkodási Társulat legutóbbi küldöttválasztásának eredményeképpen a társulattal történő egyeztetések során a teljes
régiót Deltai Károly, Telki polgármestere fogja képviselni. A cél,
hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, megoldást találjanak a felszíni csapadékvíz elvezetésének e társulat hatáskörébe tartozó, tizenöt-húsz éve megoldatlan kérdéseiben.
Problémát okozhat ugyanakkor, hogy a munkálatokra nem áll
rendelkezésére költségvetési forrás, pedig idén nagyságrendileg 4 milliárd forintra lenne szükség a működéshez, karbantartásokhoz, az önkéntes befizetések pedig alig fedeznek valamit a
költségekből.

A Lapp Group május 19-én Telkiben tartotta éves sportnapját
a GLOBALL Football Park & Sporthotel****-ben. A németországi székhelyű, 27 országban működő családi vállalkozás
minden évben más-más országban tartja meg a rendezvényt.
Telkibe mind a 27 országból érkezett alkalmazott, összesen
900-an vettek részt a nagysikerű céges röplabda és focitornán.
Az esemény megnyitóján Andreas Lapp úr jelképesen egy
5000 euro értékű csekket nyújtott át, amivel valamilyen helyi
érdekeltségű projektet kívántak támogatni. Az önkormányzat
hamar talált helyet az összegnek, a Tengelice utcai óvoda csoportszobáira készül belőle árnyékoló.

A vízgazdálkodási társulatok az ország közcélú vízgazdálkodási létesítményeit üzemeltetik és tartják karban és végeznek a
művek segítségével belvíz- és helyi vízkár-elhárítási folyamatokat.

Nálunk mégis megmaradhat
a két tanítási nyelv?
A Széll Kálmán 2.0 célkitűzései és az oktatással kapcsolatos
parlamenti döntések előrevetítik, hogy a következő években
sok helyen megszűnhet a két tanítási nyelvű oktatás szerte az
országban, mivel nagyon szigorú követelményrendszert állítottak fel ezzel kapcsolatban. Telki azonban szerencsés
helyzetben van, mivel nálunk már korábban megkezdődött a
felkészülés az esetleges kedvezőtlen változások kivédésre,
és ezáltal a Pipacsvirág Általános Iskolában megfelelő
alapokon nyugvó, biztos hátterű két tanítási nyelvű oktatás
folyik, amely reményeink szerint nagy biztonsággal fennmaradhat.
www.telki.hu
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Miért éppen Telki Fesztivál?
Évről évre május közepe egy jellegzetes helyi eseményről
szól településünkön: a Telki Fesztiválról, amely falunk legnagyobb rendezvénye. Idén május 17-től 19-ig, 10 helyszínen (!), 39 program várta az érdeklődőket – kicsiket és
nagyokat egyaránt -, minden korábbinál több látogatót vonzva.
Adódik a kérdés: mi ennek a rendezvénynek vonzereje, mi
csalogatja ekkor ide a nagyérdeműt a színpadokhoz,
galériához, rendezvényekhez? Miért érdemes a Telki Fesztiválra ellátogatni?

Mások szerint a helyi kulturális élet is ilyenkor pezseg
leginkább: ritka kiállítások, helyi művészek alkotásai és az akár
ide is sorolható hagyományos divatbemutató látható a Fesztivál ideje alatt.
Egyesek szerint azért, mert ekkor van a legtöbb és legizgalmasabb gyerekprogram Telkiben. A kis lurkók többek között
egy nagyszabású előadásnak is szem- és fültanúi lehettek: a
Telki Naplóban szövegesen is bemutatott Fagykirálynő
mesének. A művet a Telkiben lakó Sepp Norbert írta, a helyi ritmikus sportgimnasztikások adták elő, a mesélő pedig a
szintén itt élő Détár Enikő volt. Egyszerre ennyien ritkán
vannak az iskola tornatermében…

Van, aki falunk büszkeségei miatt látogat el a rendezvényre: a
Fesztiválon adták át idén is a Telkiért Érdemérmet, ezúttal
Schäffer Lászlóné számára a falunkért végzett önzetlen
munkájáért. Márta néni a Nyugdíjas klub vezetőjeként ismert
és ebbéli minőségében sokat tesz a falunkban élő idősebb
lakosság jó közérzetéért, programokat szervez és a helyi rendezvényeken is mindig segédkezik több odaadó társával
együtt. Minden rendezvényen részt vesz, segít, ha kell, ételt
oszt, és kirándulásokat, összejöveteleket szervez. Az éppen
2012 május
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10 éves klub sokat köszönhet neki, és általa a nyugdíjas-élet
is pezsgő, mozgalmas lehet Telkiben. Köszönjük szépen,
Márta néni!
Márta néni az Érdemérem kapcsán nyílt levelet küldött
szerkesztőségünkbe, amelyet ezúton közlünk.

Tisztelt Képviselő-testület, Kedves
Terike és Nyugdíjas Barátaim!

Nagy meglepetéssel olvastam a levelet, amely a
február 24-i testületi ülés határozatát tartalmazza,
miszerint „a testület önnek adományozza a Telkiért
Érdemérmet a faluban élő nyugdíjasokért végzett
önzetlen, önkéntes munkájáért”.

A megtiszteltetés úgy érzem, nem csak nekem szól,
hanem annak a közösségnek, amely segített ebben a
tevékenységben. A Nyugdíjas Klub éppen most lett
10 éves Terike és Aranka, majd az én vezetésemmel.
Nagyon sok színes programmal gazdagítottuk a
nyugdíjas emberek életét. A programokban
rengeteg segítséget kaptam nyugdíjas barátaimtól,
ezért ezt a díjat nekik köszönhetem!

Úgy gondolom, ezt a tevékenységet valóban
szívesen és önzetlenül csináltam, és ameddig
egészségem engedi, a jövőben is csinálni fogom. Jó
érzés, hogy a munkámat az érintetteken kívül
mások is értékelik.
Nagyon szeretek itt élni, szeretek végig sétálni az
utcákon, meg-megállni beszélgetni az emberekkel.
Szeretek minden megmozdulásban részt venni és
igyekszem ilyenkor nyugdíjas barátaimat is bevonni.

Nagyon sok segítséget kapok Terikétől, amit ezúton
is köszönök. Hálásak vagyunk, hogy helyet kapunk
a Pajta-Faluházban és igyekszünk kihasználni a
klub-helyiségünket is, amelyben sajnos méretei
miatt nem tudunk nagyobb rendezvényeket tartani,
de egy-egy névnapi-születésnapi köszöntőre itt
jövünk össze. Köszönet illeti a férjemet is, aki minden munkámban segítséget ad. Köszönet minden
Telki embernek ezért a kitüntetésért!

A zenei programok miatt is sokan választják a rendezvényt. A
komolyzene képviselői már tudják: ha Fesztivál és szombat
este 6 óra, akkor a Templomban van a helyük. Ilyenkor minden évben igényes, kulturált, főként egyházi zenéket éneklő
előadók látogatnak el hozzánk és tartanak bemutatót Telkiben. Ezúttal a Telki Nőikar, Gáll Isis, a 12 éves (!) ifjú hárfaművész és a sokoldalú Szent Efrém Bizánci Férfikar egyházzenei hangversenyére gyűltek össze sokan.
A kissé könnyedebb zenei programokra vágyókat pénteken
jazz-zene és egy férfi „popacapella” zenekar várta. Utóbbi
olyan jó hangulatot varázsolt a Pajta és a Jung-ház közé, hogy
az időközben két törzsre osztott közönség hangpárbajra is
hajlandó volt az oldott hangulat közepette (ezt az érti igazán,
aki jelen volt a koncerten)! Ezen az estén aztán a fiatalok sem
panaszkodhattak, ugyanis csak a korosztály kedvéért koncert,
majd disco szórakoztatta őket, és egy igen elfogadható árú
büfé is várta a szomjasakat vagy időközben pogácsára,
perecre megéhezőket.

A jövőben is igyekszem a klub vezetését önzetlenül,
jó szívvel végezni és programokkal gazdagítani a
klub életét!
Schäffer Márta

Telki büszkesége után ne feledkezzünk meg a szülők kis
büszkeségeirűl sem: a hip-hop táncosok, sportgimnasztikások
évről évre számot adnak tudásukról a Fesztivál keretein
belül, és szórakoztatják produkciójukkal a nagyérdeműt.

A szombat este is zajosra sikeredett: egy hangulatos utcabált
megelőzően a népszerű énekes, Palya Bea látogatott el Telkibe, és Szokolay Dongó Balázzsal „fúvós-kultúrszédelgő”
duókoncertet adtak a lelkes közönségnek. Kétségtelenül ők
voltak a fesztivál húzónevei, azonban nem szabad megfeledkeznünk rengeteg más játékos, bemutató, mesélő, ismeretterjesztő és zenés műsorról sem! A Pipacs Galériában látható
alkotások, a Kogart kiállítás, Fuchs Lehel képei, a lovasbemutató, a kirakodóvásár, a Kodolányi Fal(u)múzeum, vagy éppen
Callmeyer Ferenc címertan előadása mind-mind emlékezetes
maradhat a résztvevők számára. Az összes programot még
felsorolni is nehéz lenne! A Fesztiválon ugyanis képtelenség
lett volna minden eseményen részt venni, annyi érdekesség és
műsor várta az érdeklődőket. Ezért köszönet illeti az önkormányzatot, illetve a Telki Kultúráért Alapítványt, hogy a
szervezést ilyen magas szinten megoldották!
Szilágyi Balázs
A képeket készítette: Szalai Viktória, Koltai Piroska,
Szilágyi Gábor, Szilágyi Balázs
www.telki.hu
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Tanösvény séta a Pilisi Parkerdővel
Szokatlanul nagy hőségben
nagyjából 40 gyermek és felnőtt
gyűlt össze április 28-án, a 4
napos hosszú hétvége első
napján, hogy erdészeti vezetéssel bejárják a Telki Öreg Tölgy
Tanösvényt.

„Nem is erdő, hanem dzsungel”
– jellemezte a Telki feletti
cseres-kocsánytalan,
illetve
molyhos tölgyest egy kisfiú
szüleinek. Főként gyermekes
családok vállalkoztak arra, hogy
megtegyék a 2,9 kilométeres
távot, közben lépésről lépésre végighallgatva az erdészet
érdekes bemutatóját a tanösvény állomásain. Aki jól figyelt,
megtudhatott olyan érdekességeket is, minthogy a vaddisznótól általában nem kell félnie egy kirándulónak, mert emberre
csak akkor támad, ha az veszélyezteti kicsinyeit. Jó tudni azt
is, hogy a kidőlt fáknak, leszakadt ágaknak bizony nagy
szerepük van a természetben: ez a bogarak egyik kedvenc
élőhelye.
Az Öreg Tölggyel kapcsolatban elhangzott, hogy az egy olyan
hagyásfa, amelyet a korábbi tarvágások után vadetetés, magnyerés vagy más természetvédelmi célból meghagytak. Így
élhette meg azt, hogy jelenleg már kb. 250 éves, törzsének
kerülete pedig 330 centiméter.

Sokakat érdeklő kérdéseket is megválaszolt ezen a napon a
Budakeszi Erdészet, illetve annak vezetője, Keszléri József.
Az erdészet tájékoztatása szerint a jelenlegi fakitermelésre
azért van szükség, hogy az idős, cseres tölgyes erdőket a
Budakeszi Erdészet fokozatos felújítóvágással újítsa fel, ami
sikerrel alkalmazható fényigényes fafajok és száraz termőhelyi viszonyok esetén. Az utóbbi évek bő cser- és kocsánytalan tölgy makktermésének köszönhetően sok facsemetét
láthatunk az idős, sarjeredetű erdőkben. A csemeték
megfelelő mennyiségű fényhez és vízhez jutnak az idős
állomány fokozatos letermelésével, és a mostaninál
egészségesebb, mageredetű erdőt alkotnak majd az erdőre
jellemző őshonos lágyszárú növényzettel és állatvilággal.

Az erdészet és a KOKUKK Egyesület közti egyeztetések
reményeink szerint azt eredményezik, hogy ezt a
tevékenységet hosszan elnyújtva, a tájképi jellegre is figyelve
végzik, így megmaradhat a nagy fákkal teli erdő látványa
Telki és Budajenő felett.

A vágásokkal kapcsolatban kérdésünkre válaszként elhangzott, hogy a tarvágott részeken a csemetékből nagyjából 8 év
alatt lehetnek akkora fák, amelyek együtt már egy erdő
látványát nyújtják, mivel ekkorra az egyedek általában már
másfél méter magasra nőnek.

Bízzunk benne, hogy nem kell tehát nélkülöznünk az erdőket
településünk fölött, és a tanösvény kapcsán is formálódó
összefogás, valamint az egyeztető tárgyalások során a
megállapodás közelébe érő, Telki Önkormányzata és a Parkerdő között létrejövő együttműködés mind-mind azt a célt
szolgálják, hogy továbbra is élvezhessük a falunk fölött lévő
természet minden szépségét és előnyét.
szb
Fotók: Szalai Viktória

www.telki.hu
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A hónap állata
Az egerészölyv

A májusi számunk címlapján
látható egerészölyv a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettől 2012-ben az év
madara kitüntető címet nyerte el.
Az egyesület minden évben megnevez egy-egy madarat, ráirányítva
a figyelmet az adott faj sorsára.
Sajnos sokan küzdenek az ölyvek
vadászhatóvá tételén, mondván
elszaporodtak és sok kárt okoznak,
így nem véletlen, hogy e csodálatos madarakat az MME is
védelme alá vette.

Bár Közép-Európa egyik leggyakoribb ragadozó madara, populációja az utóbbi években
erősen lecsökkent. Állományukat mérgezések és

nagyfeszültségű oszlopok által elszenvedett áramütések
ritkítják, de szaporodására a mezei pocokállomány nagysága
is nagy hatással van. Azokban az években, amikor sok a
mezei pocok, több tojást rak és több fiókát nevel fel. Az
egerészölyv csak kis állatokra vadászik, így főként pockokat
fog, de gyíkokat, kígyókat, madárfiókákat és rovarokat is
eszik. Igen alkalmazkodó-képes madár, mindig azt a
táplálékot fogyasztja, ami a legkönnyebben elérhető
számára. Megfigyelőhelyről kémleli a környéket, vagy lassan köröz a táj felett, majd hirtelen lecsap az áldozatra.

Az egerészölyv (Buteo buteo) a madarak osztályának vágómadár-alakúak (Accipitriformes) rendjébe, ezen belül a vágómadárfélék (Accipitridae) családjába tartozó faj. Testhossza
50-57 centiméter, szárnyfesztávolsága pedig 110-130 centiméteres. Az egerészölyv nehéz, közepes vagy nagy termetű,
széles szárnyú és rövid
farkú madár. Színezete
változó, a sötétbarnától a
majdnem fehérig terjed,
ami egyedülálló az európai ragadozó madarak
között.
Egerészölyvet Telki felett
felett is láthatunk az égre
pillantva,
hiszen
a
környékbeli
erdőszéleken is gyakorta rak
fészket, mivel az olyan
területeket kedveli, ahol
változatos a táj – erdők,
mezők és a szántóföldek
váltakoznak.
Költöző
madár, amely áprilisban
tér vissza délről és
általában előző évi
fészkét rakja újra.

Környezetvédelmi előadás
A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület – a
Budakeszi Önkormányzattal, valamint az
Egyesület pártoló tagjaival közösen –
előadóülést rendez a Széchenyi
István Általános Iskolában (Knáb
János u. 60.) 2012. június 7-én,
csütörtökön, 17 órai kezdettel Hogyan
segíti a természet- és környezetvédelmi oktatást a natúrpark? címmel, amelyen megemlékezünk a világszerte
megünnepelt Környezetvédelmi Világnapról is.

2012 május

Az előadóülés programja a következő:
–
–
–
–
–

Elnöki megnyitó és rövid megemlékezés (tartja Odri Ágnes
BNE elnökségi tag)
Előadás – előadó: Gábor Emese BNE ellenőrző
bizottsági tag
közreműködnek a pártoló tag oktatási intézmények tanárai
Kérdések, hozzászólások
Elnöki zárszó

A részvétel ingyenes. Számítunk mindazok részvételére, akik
természeti értékeink megismerését és védelmét fontosnak
tartják!

A rendező szervek nevében: Dr. Darkó Jenő - a BNE elnöke

Közérdekű

Nem éri meg szabálytalankodni
Rendkívül sokba kerülhet egy közúti közlekedési kihágás
Az utóbbi egy évben
sokat szigorodtak a
közúti közlekedés szabályai. Nőttek a büntetési tételek, és sok esetben a rendőr mérlegelés nélkül megbüntet
minket.
Egyre jobban érdemes
tehát odafigyelni arra,
hogy szabályosan vezessünk, hiszen ez amellett, hogy többnyire biztonságos is, sok
10 vagy akár több 100 ezer forintot hagyhat pénztárcánkban.
A helyi tapasztalatok alapján Telki lakott területén belül
leginkább a jobbkezes utcákra kell figyelnünk, hiszen
rengeteg van ebből, és sokan sajnos nem mindig adják meg
az elsőbbséget. Amennyiben ezt egy rendőr észreveszi, 5
vagy 6 előéleti ponttal „jutalmazhatja”. Ha olyan helyen állunk
meg, ahol azt tábla tiltja, az nem csak 6 pontot ér, hanem

azonnal 30.000 forintunk is bánhatja. Ez egyébként egy nagyon sokszor előforduló vétség például a Fő utcában lévő
élelmiszerbolt előtt. Sokan elfelejtik használni – vagy rosszul,
későn jeleznek – indexüket is. Ha a rend őre egy ilyet kiszúr,
egyből 15.000 forintot fizethetünk az illetékes rendőrkapitányság számára. Biztonsági övünket is célszerű bekötni –
még akkor is, ha csak a közeli kisboltba ugrunk le -, mivel a
vezető 3-5 pontot és pénzbírságot, az utasok pedig fejenként
15-40.000 forintot kell, hogy fizessenek, ha elkapják őket. A
gyorshajtást már régóta szigorúan ellenőrzik: ez falun belül
nemcsak életveszélyes, de minimum 30.000, maximum
300.000 forinttal és akár 8 ponttal sújtható. Ne felejtsük el: 18
pont elérésekor 6 hónapra bevonják vezetői engedélyünket.
A súlyos vagy kevésbé súlyos szabálytalanságok tehát amellett, hogy balesetet okozhatunk elkövetésükkel, rengeteg
pénzünkbe kerülhetnek, így fontos, hogy az utakon is odafigyeljünk egymásra, és ne legyünk önmagunk ellenségei sem.
Vezessünk óvatosan és legfőképpen szabályosan!
szb

Sakkhírek
Pest Megyei Sakk Csapat Diákolimpia - Telki aranyérem!
A május 12-én Fóton megrendezett Pest Megyei Sakk Csapat
Diákolimpián Pregitzer tanár úr ezúttal teljes pályás letámadással, 2 fiú és 2 lánycsapatot összeállítva, a Telki Iskola
alsós sakkozóinak színe-javát harcba küldte. A verseny a Pest
Megyéből nevezett 32 csapat ádáz küzdelmét hozta, ugyanis
mind a fiúk, mind a lányok között csak egy csapat juthatott
tovább a Szombathelyi Országos Döntőbe. Ezúttal a legnagyobb meglepetésre a lánycsapatok hozták meg a várva
várt sikert, mivel a Telki I.-es lánycsapat (Persányi Nóra 3.A., Moore Annika - 3.A., Földvári Nagy Csepke - 3.A.)
hatalmas kűzdelemben megszerezte az alsós lányok között a
továbbjutást jelentő aranyérmet, míg a Telki II.-es lánycsapat
(Cecile Couture - 3.A., Drahos Nóra - 3.A., Őri Petra - 3.A.) az
oklevelet érő negyedik helyen végzett! Szívből gratulálunk
Pregitzer tanár úrnak és a Telki csapatoknak, és sok sikert
kívánunk továbbjutóinknak a Szombathelyi Országos Döntőben!

Tüdőszűrés

Ezúton értesítjük a Tisztelt
lakosságot, hogy községünkben tüdőszűrésre az
alábbi időpontokban kerül
sor.

Ideje:
2012. június
2012. június
2012. június
2012. június

11.
12.
13.
14.

(hétfő)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)

du. 12.00 - 18.00 óráig
de.
8.00 - 14.00 óráig
du. 12.00 - 18.00 óráig
de
8.00 - 14.00 óráig

Pest Megyei Sakk Csapat Diákolimpia - alsós lányok
díjkiosztója

Tüdőszűrés helye:

Telki Általános Iskola, Tornacsarnok előtér

Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtag által) szíveskedjék
bemutatni!

A személyigazolványt, TB kártyát, valamint az előz őévben
kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, vigye magával!

Telki Önkormányzat
www.telki.hu
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ÓVODAI ÉLET A TENEGLICE
UTCÁBAN

Mozgalmas első évet tudhat maga mögött a Telki Óvoda Tengelice utcai
telephelye

– Látod, ez itt az új vödör.
És itt van a vakolókanál is.
Gyere néni, itt a mászókán
most nagy buli van! Hoztunk egy labdát is. Csak
elgurult. Látod milyen jó a
napszemüvegem? Ebben
jobban tudok ám csúszdázni! Képzeld, én lettem a
tányérfelelős a mai ebédhez! Nézd meg ezeket most csináltuk, rajta van a jelem, a katica. Az én jelem meg gomba, az
enyém pedig a hajó! – így, és ehhez hasonlóan mutatták be a
majd’ egy évvel ezelőtt birtokukba vett óvodájukat a gyerekek
a Tengelice utcában.
„Nagyon-nagyon vártuk és rendkívül örülünk, hogy van.”
„Kedves, barátságos, családias lett az új óvoda.” „Nagyon
örülünk, hogy szeptembertől ide járnak a gyerekeink.” –
mondták lelkesen a szülők is. Jó néhányat megkérdeztem és
meglepetésemre mindenki elismeréssel nyilatkozott.
A két csoportszoba igen hangulatosan lett berendezve. A
könyvespolcokon sorakoznak a könyvek, a játékok, a polc
mellett áll egy vár, és megnéztem azt a dobozokból épített
várost is, tele házakkal, autókkal, fákkal, amelyet az
óvónénikkel közösen építettek a gyerekek. A szobában az
ágyikók mellett a kisfotelben pedig az óriásbabák vigyázzák a
gyerekek délutáni álmát. A hatalmas udvaron a mászókák, a
hinták, a homokozók türelmesen várják a gyerekeket.

Mivel az én gyermekeim már több éve a Telki iskolába járnak,
így kívülállóként mentem el „háztűznézőbe” az Öreghegyre. A
két óvodai épület nagyon más hangulatú. Míg a Harangvirág
utcai épület egy folyton nyüzsgő mesebirodalomra emlékeztet, a Tengelice utcában igencsak modern külsővel megálmodott épület kedves, családias hangulattal fogadott. A környezetből is adódik, hogy itt, a nyugalom és béke szigetén a gyerkőcök igazán csendes környezetben töltik mindennapjaikat.
Fejesné Saródi Edit néni, az óvodavezető-helyettes büszkén
mutatta be az épületet a gyerekek délutáni szunyókálása alatt.
2012 május

A szép és tágas csoportszobákhoz hatalmas kert, csodaszép
gyep társul, amelyen ügyes megoldással vegyítették az egyes
csoportokat és a közös játszótér-részt. A mászókák, a hinták,
a homokozók türelmesen várják a gyerekeket. Igaz, hogy a
tavaly ültetett fák még nem adnak árnyékot, de az Önkormánynak és a támogatásnak köszönhetően sikerült annyi forrást elkülöníteni, hogy ez a probléma is hamarosan
megoldódik. Akik pedig 2-3 év múlva fognak ide járni, azokat
már árnyas játszótér fogja fogadni – gondoljunk csak a
Harangvirág utcára!

Az óvodát elnézve már nyoma sincs annak a hatalmas
munkának, amit tavaly ilyenkor végeztek az építők, az önkormányzat és az óvoda dolgozói. „A kompromisszumokkal járó
új életet nagyon sok vita előzte meg, az új csoportok
kialakításától kezdve a munkatársak átszervezéséig. Ez nem
volt zökkenőmentes, de szerencsére mára lenyugodtak a
kedélyek. Igyekeztünk mindenkinek a kedvére tenni, mind a
gyerekek, mind pedig a szülők tekintetében. Nagy kérdés volt
például, hogy milyen csoportok induljanak a Tengelice
utcában. Alapvető célunk az volt, hogy ugyanaz a nevelési
programmal működjön a két óvoda, ugyanolyan szellemiségű
oktató-nevelő munkával. Ennek egyik záloga az lett, hogy az
óvodavezető-helyettes felügyeli a munkát az Öreghegyen és
csupa régi dolgozó került át, míg a Harangvirág utcába lettek
felvéve az új kollegák.” – összegezte röviden a mozgalmas
tavaly év végét Erzsike néni, az óvoda vezetője.

„A gyerekek elsősorban az óvónénikhez ragaszkodnak. Mi
már egy évek óta jól összeszokott csapat vagyunk, így „szinte”
nem volt kérdés, hogy a teljes Margaréta csoport, óvónénikkel, dadusnénivel együtt átkerül, a Tengelice csoportba
pedig csupa új kisgyereket vettünk fel. Egy, a csoportnak tartott közös értekezleten vázoltuk a szülőknek a változásokat,
és mindenki maga dönthette el, hogy gyermekét hova viszi
szeptembertől. Természetesen a váltás nem volt feszültségektől mentes, de úgy gondolom, mára mindenki megnyugodott, hogy jó helyen van a gyereke – akár itt, akár a régi
épületben.” – foglalta össze Edit néni. „A két telephely

Oktatás
Kultúra
ugyanazzal az éves munkatervvel dolgozik, ugyanaz az
SzMSz, minden külsős programot úgy hívunk, hogy a programját mindkét helyen meg kell tartania, így a színházi
előadásokat, a vitamin-tornát, a Madarak és fák napi eseményeket is stb. Még a Mikulásnak is felhívjuk a figyelmét arra,
hogy két épületben vagyunk. A kirándulásainkat, az évzárókat,
a nyári játékprogramokat, tehát minden eseményt összehangolunk.” – tette hozzá. „A tervezés az óvoda funkciót tartotta szem
előtt. Korszerű, szép belső terek kerültek kialakításra. A soksok természetes anyaggal, esztétikus megjelenéssel, minél
inkább természetközeli életmódot igyekszünk megvalósítani.
Szerencsére az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, így
a belső terek berendezésénél szinte teljesen szabad kezet
kaptunk. Mind a külső, mind a belső kialakítás EU szabvány
szerint zajlott, mely a biztonságot tartotta szem előtt.” – folytatta a bemutatást.
Ezek mellett megjegyezték azt is, hogy mint minden új építésű
épületnél – amit ráadásul igen szoros határidővel kellett
kivitelezni – szükségszerűen előjönnek problémák, így itt is
adódtak. Ezeknél talán a legfontosabb szempont, hogy a
kivitelező milyen gyorsan javítja ki a felmerülő, garanciális
problémákat. Ebből a szempontból jól „vizsgázott” a cég,
hiszen mindenki megelégedésére viszonylag hamar kijavította
például a beázást vagy éppen a faborítást.

A sok-sok pozitívum mellett hadd álljon itt néhány kritikai
észrevétel is. Helyismerettel nem rendelkezve kicsit nehézkes
bejutni az épületbe, az erre szolgáló külső csengőt ugyanis
nem hallják bent. Aki ismeretlenként jön, annak nem
egyértelmű, hogy „felül-belülről-magasan” van egy másik,
egyszerű fehér nyomógomb, amit nem a felnőttek, hanem az
igen kreatív apróságok elől akartak jól elrejteni. Bár én
először kerékpárral érkeztem, kevésnek találtam a
parkolóhelyet. Gondolom a reggeli és a délutáni tumultusban
hasonlóan kaotikus helyzet szokott kialakulni, mint a Muskátli
és a Harangvirág utcákban, ráadásul itt a parkoló kivételével
mindenhol ki van téve a várakozni tilos tábla is. Sajnos úgy,
mint az Ófalu kivételével szinte mindenhol, itt is csak kevés
járda található, és még „Vigyázat gyerekek!” tábla vagy
fekvőrendőr sincs, ami gondolom, megnehezíti a gyalogos
közlekedést, meg azt, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a
helyes közlekedés szabályait. Összességében úgy gondolom,
hogy e néhány kritikai észrevétellel együtt - amit a sok-sok
pozitívum mellett láttam és említettek -, az új óvoda minden
szempontból sikeres projektként könyvelhető el.
Falunknak rendkívül hiányzott már az óvoda bővítése. Nemcsak azért, mert már régóta törvény írja elő, hogy minden 5.
életévét betöltött gyermek óvodaköteles, hanem azért is, mert

talán az országban egyedülálló módon az állandó lakosság,
azon belül pedig a kiskorúak száma is évek óta dinamikusan
növekszik, rendesen feladva ezzel a leckét az óvodavezetésnek és az önkormányzatnak is. Hosszas, évek óta tartó
egyeztetés és tervezés után született meg az a döntés, hogy
egy óvoda marad Telkiben, két telephellyel, azaz nem a
Harangvirág utcai rész kerül bővítésre, hanem egy új épületet
építtet a falu vezetése. A jogerős építési engedély 2011.
május 12-én jött meg. A kivitelezést az önkormányzat két szakaszra bontotta, melynek I. szakaszára kiírt közbeszerzési
eljárást a Gáz-Coop Kft. nyerte el, amely a munkálatokat nagy
hajrával, határidőre, 2011 júliusára be is fejezte. Az építési
beruházás közel 242 millió Ft összköltségből valósult meg,
melyhez az önkormányzat pályázati úton 96.937.138 Ft
összegű támogatást nyert el. Mára a pályázat elszámolása is
sikeresen lezajlott, az abban foglaltak mind megvalósításra
kerültek, és reménykedünk abban, hogy az építkezés II. szakasza is mihamarabb el tud kezdődni.
Ebben az első szakaszban a kor igényeit kielégítő, jövőbe
mutató épület jött létre. Az új, szabadon álló, összesen 589 m2
hasznos alapterületű, akadálymentesített, földszintes épületben kapott helyet a két új óvodai csoportszoba, emellett a
melegítő konyha, a kiszolgáló helyiségek (óvónői öltöző
szoba, hatalmas orvosi és elkülönítő szoba, logopédiai
-pszichológus-feljesztő szoba, óvodavezetői szoba), a
kiépített közművek, a gépészeti berendezések ,melyek a teljes
létesítményt kiszolgálják. A gépészeti „termet” külön is kiemelném, mivel az itt található komoly berendezéseket úgy tervezték ide, hogy lehetőséget adjon arra, hogy a kis energiafelhasználású, környezetbarát épület tovább bővíthető
legyen még egy csoportszobával és egy tornateremmel.
„2011 előtt legutóbb 2001-ben volt utoljára olyan, hogy minden gyermeket fel tudtunk venni.” – mondta Erzsike néni. „Az
óvodába jelenleg 202 gyermek jár. 150 lurkó 6 csoportban a
régi telephelyen, és 52 fő 2 csoportban az új telephelyen.
Közülük csak ketten nem telki lakosok. 2012 szeptemberében
52 fő kezdi meg iskolai tanulmányait, és 79 fő jelentkezett,
így sajnos megint lesz, akit nem tudunk felvenni, azzal együtt,
hogy a csoportlétszámokat maximális 30 főre emeljük. A
szülők a tavalyihoz hasonlóan idén is már a beiratkozásnál
jelezhették, hogy melyik telephelyünket részesítik előnyben,
amit mi igyekszünk a lehetőségekhez mérten figyelembe
venni.” – vonta le a mérleget Erzsike néni.
KoP
Állandó lakosság száma
0 - 2 éves korosztály
3 - 6 éves korosztály
0 - 6 éves korosztály

2001.01.01. 2007.01. 1. 2011. 01 01. növekedés

1802 fő
73 fő
109 fő
182 fő 382 fő

3524 fő
147 fő
279 fő
426 fő

1,96 szoros
2,01 szeres
2,56 szoros
2,34 szeres

Fotók: Koltai Piroska
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Közösség

A telki piac a vásárló szemével
A Telki vásárról indulása óta többször hírt adtunk a Telki
Naplóban. Bemutattuk a piacot, az árusokat. Az utóbbi két
vásár- napon a vásárlókat faggattuk, mondják el, mi tetszik, mi
nem tetszik a piacon, mi az, amit szeretnek, és mi az, amit
hiányolnak.
Elsőként két unokával érkező idősebb házaspárt szólítok
meg, a Legelődombról jöttek. Kosarukban gomba, zöldség,
medvehagyma, tejtermékek.

- Elégedettek vagyunk a tejtermékekkel, minden alkalommal
veszünk tejfölt, túrót, szeretjük a gombákat, különösen, hogy
ritka, drágább fajták is vannak. Bár magas az áruk, ebből elég
egy-két darab, hogy igazán különleges ízt kölcsönözzön az ételnek. Nagyon szeretjük a lekvárokat is, ezt már ajándékba is
visszük. Viszont nem vagyunk elégedettek a hústermékekkel.
Bár több húsárus van, a hentesáru nem tükrözi az ár-érték
arányt, hiába keressük gyerekkorunk jó házi ízeit, nem találjuk.
Amellett drága is a kolbász, füstölt sonka, a környéken található
henteseknél szintén házi készítésű termékeket olcsóbban
megvesszük.
Apuka érkezik két gyerekkel, rendszeres látogatója a piacnak.
Kiderül a töki húsos a kedvenc, kolbász, szalonna mindig kerül
a kosárba, mellé tejtermék, zöldség. Panaszkodik, hogy a
későbben érkezőknek általában nem jut tej, és elkelne még
néhány biozöldséges a piacon.

Az Újfaluból érkező fiatal házaspár először jár a Telki-Vásárban. Egyelőre nézelődnek, ismerkednek, véleményük szerint
elég egyhangú a kínálat, hús, tejtermék, lekvárok. Hiányolják a
péksüteményt és több gyümölcsöt. Szintén több gyümölcsöt
szeretne egy idősebb néni a faluközpontból. Ő rendszeres látogatója a piacnak, főleg húsáruért és tejtermékért jön.

- Kéthetente mindig itt vagyok – mondja egy fiatal hölgy. Nagyon szeretem, örülök, hogy helyben tudok sok mindent
megvásárolni, friss tojás, zöldség, tejtermék kerül innen az asz-

2012 május

talunkra. Tojást már csak itt vásárolok. Nem tudom, mi hiányzik,
inkább annak örülök, hogy van ez a piac.
- Nagyon szeretem a házi termékeket, sajtokat, mézeket, chutney-kat. Szívesen beszélgetek a termelőkkel, honnan jönnek,
mi az, amit maguk termelnek, hogyan készítik termékeiket.
Hústermékeket nem nagyon vásárolok, azt inkább a
megszokott hentesnél. Viszont örülnék, ha több biokészítmény,
biozöldség lenne a piacon - osztja meg véleményét egy középkorú úr.
Mások a baromfit, savanyúságot hiányolják.

Férj-feleség gyerekkel együtt érkezik. Mint mondják, fix árusaik
vannak, általában ugyanott vásárolnak tejet, húst, mézet. Ők is
a biozöldséget hiányolják, április lévén főleg a primőröket.
Javasolják, hogy talán a régió borászai is bemutatkozhatnának
a piacon, és télen jólesne a forralt bor és a töki pompos.

A Telki-vásár nemcsak házi jellegű élelmiszerek beszerzési
helye, hanem több falubelinek kellemes szombat délelőtti program, találkozóhely is. Fiatal anyuka két gyerekkel, miközben
zöldséget, füstölt árut vásárol, hiányolja Fanni süteményeit
(sajnos utóbbi időben „hiányzott” a piacról), és az általuk
készített finom capuccinót. Jólesett elfogyasztani egy sütit,
capuccinót, közben jót beszélgetni az ismerősökkel – mondja.
Ugyanezt a véleményt osztják a telki baba-mama kör anyukái
is. Ők időnként gyerekprogramoknak (koncert, bábszínház) is
örülnének.

A piacszervezőknek fel van adva a lecke. Bár a
megkérdezettek többsége elégedett a piaccal, nagyon sok jó
ötletet, javaslatot is megfogalmaztak. A vásárlók véleményét,
javaslatait továbbra is várjuk a janosiek@t-online.hu email
címre. Bízunk benne, hogy sikerül a Vásár-napot tovább
fejleszteni, természetesen továbbra is szem előtt tartva a helyi
piac jellegzetességeit és idényjellegét.

Jánosi Csilla – Kokukk Egyesület

Sport

Crosskovácsi 2012

2012. június 16-án rendezik a Crosskovácsi idei versenyét. A
kiindulási helyszín a szokásos: a Nagykovácsi Tisza kastély
parkja, illetve a környező - egyébként természetvédelmi területek. A rajt tervezett időpontja: 10.30 óra. A rajt a kastély főbejárata előtt lesz, az első néhány kilométert Adyliget
felé a főúton, rendőrségi biztosítással teszik meg a
versenyzők.

A különböző kategóriák 2 perces időközönként startolnak,
értelemszerűen az első sorokból a profik indulnak, majd őket
követik kategóriánként a többiek, míg legvégül az első
indulókat néhány perccel követve kezdik el a versenyt a
kísérővel versenyző gyerekek. Az eredményhirdetés
délután, a verseny helyszínén lesz.
A versenyzők a futam során Nagykovácsiból Telki felé veszik
az irányt, ahol a helyi szervezők mindenkit sok-sok szeretettel meghívnak egy kis könnyed programra: a kihelyezett
állomásokon – ahol csoki és egyéb meglepetések várnak a
drukkerekre - kellene szurkolni a fáradhatatlanul tekerőknek.
A Csosskovácsiról részletesen itt olvashat:
http://www.crosskovacsi.hu/hu/altalanos-informaciok

Vegyenek részt a programon szurkolóként vagy versenyzőként, sportoljanak, szórakozzanak jól!

Táncos bajnokok
A Telki SE Sport
Táncosai a Modern Táncsportok Országos
Bajnokságán jártak Győrújbaráton, 2012. április
14-én. Kis büszkeségeink, akik
között sokan életükben először
vettek részt ilyen
megmérettetésen, az alábbi eredményeket érték el.

Mini kiscsoportos kategóriában (6-9 éves korig):
1. helyezettek:
2. helyezettek:

Jánosi Panna-Kajtor Kamilla-Szabó PannaPataki Kata-Varga Evelin-Várdai Zsófia
Csizmadia Hanna-Ispán Dorka-Nagy Lilla-Pintér Panna

Youth kiscsoport kategóriában (9-12 éves korig):
2. helyezettek:
3. helyezettek:

Banák Inez-Horváth Panni-Jére Kinga
Badics Jázmin-Brassó Zita-Kulik Dóra

1. helyezettek:
2. helyezettek:

Póké Benedek-Pataki Kata
Varga Krisztián-Csizmadia Hanna

1. helyezettek:
2. helyezettek:

Barta Péter-Benák Inez
Bellágh Barnabás-Jére Kinga

Mini páros kategóriában (6-9 éves korig):

Youth páros kategóriában (9-12 éves korig):
Táncosainkkal gőzerővel készülünk a 2012. június 28-a és
július 1-je között Veszprémben megrendezésre kerülő
Modern Táncsportok Világbajnokságára, ahol reményeink
szerint hasonlóan szép eredményeket fogunk elérni.
A csapat vezetőedzője: Péterfy Judit, világbajnok 2.
helyezett, szakedző.
Edző: Hortobágyi Orsolya, Akrobatikus Rock and Roll világranglista 2. helyezett
Polster Ágota
www.telki.hu
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Férgességek megelőzése
Kedvenceink és családunk védelmében

Miután a fenti módokon a kutya, macska felvette a féreglárvát,
a vékonybélben kialakul belőle a kifejlett féreg. A kifejlett
galandférgek ízekből állnak, a teljes láncolat hossza 2 mm-2
méterig terjedhet! A férgek petéket termelnek, amelyek a
kutya, macska bélsarával ürül a külvilágra. A ragadozók bélsarával szennyezett növényzet elfogyasztásával fertőződnek a köztigazdák.
Emberben kétféle kártétele lehet a ragadózó állatok galandférgességeinek.

Egyrészt bizonyos (pl.: Echinococcus) fajok esetében
köztigazda szerepét töltheti be, tehát a felvett peték az ember
belső szerveiben (pl.: májában) hólyagszerű lárvává fejlődhetnek, súlyosan károsítva a máj szövetét. Az „Uborkamagképű galandféreg” esetén az ember a végleges gazda
szerepét tölti be, a felvett peték az ember vékonybelében is
kifejlődnek, akár 0,5 méteres féregláncolattá. Leginkább
veszélyeztetettebbek a kisgyermekek és a csökkent immunállapotú felnőttek (terhes kismamák, idősek).

1. rész. A galandférgesség
Kedvenceink féregfertőzöttségének megelőzése nagyon
fontos, állataink és családtagjaink védelmében is. A
megelőzési lehetőségek számba vétele előtt célszerű
megismerni a férgességek kialakulásának módját.

A galandférgek fent részletezett fejlődésmenetéből
következik, hogy a kutyánk, macskánk és családunk védelme
érdekében a következő óvintézkedéseket tehetjük:

A férgek petékkel szaporodnak, a petéből kikelő „lárva”
hosszabb-rövidebb idejű fejlődése után alakul ki a kifejlett
féreg. Gyakori, hogy a petéből a lárva az ún. köztigazdában
alakul ki. A végleges gazda pedig az az élőlény, amelynek
testében a lárvából kialakul a kifejlett féreg, amely szaporodni
lesz képes és petéket termel.
A kutyákban és macskákban leggyakrabban előforduló
férgek a galandférgek és a fonálférgek csoportjába tartoznak.

Galandférgességek
A galandférgességek világszerte előfordulnak, hazánkban is
számos faj (pl.: Taenia-fajok) megtalálható. A különféle
galandférgeknek más és más köztigazdái vannak. Bizonyos
fajok haszonállatok (szarvasmarha, juh, sertés) belső
szerveiben (májában, tüdejében) vagy izomzatában fejlődnek. A kutyák, macskák ekkor a haszonállatok nyers húsának
illetve belsőségeinek elfogyasztásával fertőződnek.

Más galandféreg fajok köztigazdái az erdei emlősök (pl.: őz,
szarvas, nyúl, erdei rágcsálók), ezért legfőképp a vadászkutyák és az erdőben vadászó macskák fertőződnek az erdei
állatok belsőségeinek, tetemének elfogyasztásakor.
Az erdőben járó kutyákra, macskákra a hüllők, kétéltűek is
veszélyesek lehetnek, ugyanis bizonyos galandférgek lárvái
bennük alakulnak ki.

Az „Uborkamagképű galandféreg”az egyik leggyakrabban
előforduló parazita. Köztigazdája a bolha. A kutya, macska a
„bolhászkodás” közben összeharapott és lenyelt bolhától fertőződik.
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1. Nyers húst és belsőséget semmilyen formában ne
etessünk kedvenceinkkel (sertés, juh, marha, nyúl és erdei
vadak húsát sem).
2. Lehetőség szerint ne engedjük meg hüllők, kétéltűek,
kisrágcsálók vadászatát kedvencünknek.

3. Rendszeresen tartsuk távol a bolhákat havonta felhelyezett cseppentős készítményekkel vagy hatékony bolhairtó nyakörvekkel.
4. Mindig szedjük össze állataink bélsarát, különösen gyermek játszóterek, homokozók környékén!
5. Lehetőség szerint gyermekek, kismamák ne érintkezzenek kutyák, macskák bélsarával.
6. Az állat egész élete folyamán 3 havonta végezzünk
féreghajtást, hiszen a fertőződés lehetősége folyamatosan fennáll.
Klapka Állatklinika

Egészség

Korai diagnózis - hosszabb élet
A szűrővizsgálatok jelentősége magasvérnyomás esetén

Köztudott tény, hogy a fejlett országokban a népesség
legalább egyharmadának van tartósan határérték – 140/90
Hgmm – feletti vérnyomása, azaz hipertóniája. A magas
vérnyomás előfordulási gyakorisága az életkorral
párhuzamosan folyamatosan nő. Magyarországon a 60 éves
kor felettiek több mint a fele, a 70 éves kort betöltöttek több
mint 60 %-a magasvérnyomás-betegségben szenved.

A kiterjedt szűrőprogramokból az látszik, hogy a magas vérnyomású emberek fele tudja csak, hogy vérnyomása kórosan
emelkedett. Az ismert betegeknek fele kap kezelést és a
kezeltek fele szedi úgy a gyógyszereket, hogy a vérnyomása
megfelelő értékre csökkenjen.
Pedig a hipertónia a szív- és érrendszeri betegségek leggyakoribb rizikófaktora, a szívinfarktus hátterében 52%-ban,
az agyi történések hátterében 71%-ban igazolható. Jelenleg
Magyarországon a szív-érrendszeri betegségek vezetik a
halálozási statisztikát. A túlélési esélyeket a megfelelően
alacsony vérnyomásérték nagyban befolyásolja. A legtöbb
érintett azonban nem tudja, hogy akár 10 Hgmm vérnyomáscsökkenéssel 30 százalékkal, 20 Hgmm csökkenéssel 50
százalékkal csökkenthető a szív-, érrendszeri betegségek
által okozott halálozás esélye!

A tartósan megemelkedett vérnyomás ugyanis károsítja az
erek falának belső rétegét, a sérült érfalon pedig fibrinlerakódás, helyi vizenyő és vérrög is kialakulhat. A kis verőerek
fala megvastagszik, veszít a rugalmasságából, ezáltal

csökken a szövetek vérellátása. A tünetek attól függően változhatnak, hogy az erek elváltozása mely szerveket érinti
elsősorban. Az agy és a szív, valamint a szem és a vese a
leginkább veszélyeztetett, illetve ezek ereinek károsodása jár
a legsúlyosabb következményekkel. Például az agyi erekben
tartósan uralkodó magas vérnyomás következménye lehet
agyvérzés, agyérgörcs, vérrögképződés. Ezek bármelyike
előidézheti a legsúlyosabb agyi történés, a stroke – köznyelvi
nevén a szélütés – bekövetkeztét.

Láthatjuk tehát, hogy nem önmagában a magas vérnyomás,
hanem a megemelkedett vérnyomás miatt évek hosszú során
kialakult szövődmények veszélyeztetik egészségünket,
életünket. Ha időben felfedezzük, és megfelelő
hatékonysággal kezeljük a hipertóniát, nem alakulhatnak ki a
szövődmények, életkilátásaink és életminőségünk nem lesz
rosszabb, mint a nem hipertóniás embereké. A legnagyobb
veszély azonban az, hogy a magasvérnyomás-betegség sokszor évekig vagy évtizedekig is fennállhat úgy, hogy nem okoz
semmilyen – csak erre a betegségre jellemző – speciális
tünetet, panaszt. Mivel a panaszra, tünetre nem számíthatunk,
nem várhatunk, a felismeréshez rendszeres szűrővizsgálatok
alkalmazása szükséges. A Magyar Hypertonia Társaság ajánlása szerint javasolt, hogy minden orvos-beteg találkozás
alkalmával történjen vérnyomásmérés, így megnövekszik
annak az esélye, hogy a betegséget minél korábban felismerjük, és a kezelés időbeni megkezdésével elkerülhetővé
válik, hogy szervi szövődmény alakuljon ki.

NYÁRI GONDOSKODÁS

A nyár nemcsak a szünidőről és a felhőtlen szórakozásról
szól, hanem a megoldandó helyzetekről is: a nyaralás idejére
mindenki megnyugtatóan szeretné rendezni ápolásra szoruló
hozzátartozója ellátását, és ebben a fertőzésmentes időszakban javasolt a mandulaműtéteket is elvégezni.

Kedvezményes ajánlataink:
– Otthonápolás átvállalása
1 fő részére 250.000 Ft/hét,
2 fő részére 200.000 Ft/fő/hét
(7 nap hotelszolgáltatás,
1 belgyógyászati alapvizsgálat,
1 laborvizsgálati csomag,
4 belgyógyászati kontroll,
5 gyógytorna)

– 30.000 Ft kedvezmény minden garat- és orrmandula műtét
esetén (műtéti eljárástól függetlenül)

A kedvezmények 2012. június 1-től 2012. szeptember 1-ig
érvényesek és egyéb kedvezményekkel nem vehetők igénybe.

Dr. Laczkó Andrea belgyógyász, diabetológus főorvos

Árak a Telki Kórházban

Belgyógyászati alapvizsgálat
20.000 Ft
ABPM 24 órás vérnyomásmonitorozás 20.000 Ft
EKG
8.000 Ft

Rendelési idő a Telki Kórházban:
minden hétköznap 10.00-14.00

www.telki.hu
www.telki.hu
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Közérdekű
Hirdetés

Hirdessen nálunk!
Hirdessen a Telki Naplóban
– Rendkívül magas vásárlóerővel rendelkező célcsoportot érhet el.

– A vezető piackutató intézetek fogyasztói vásárlóerő-index kutatásai szerint Telki az egyik legnagyobb vásárlóerővel rendelkező magyarországi
település.

– A helyi felmérések szerint a telki lakosság közel 75%a Budapestről kiköltözött, de a városhoz kötődő,
családi házban élő, döntő többségében fiatal vagy
középkorú, vállalkozó vagy vezető értelmiségi
foglalkozású, életmódjából adódóan jellemzően
több autót tart fenn. A jövőt bizakodóan ítéli meg; a
családonkénti átlagos gyermekszám három, ami
magasan az országos átlag feletti érték.

– Üzenete garantáltan célba jut.

– Ingyenes terjesztés „házhoz szállítással”.
– Elhanyagolható a meddőszórás.

– A Telki Napló olvasottsága magas, a lakosság
körében kedvelt és igényelt hírmagazin.
– Hirdetése magas minőségű tartalmi környezetben
és igényes formában jelenhet meg.

– Tudatosan maximalizáljuk a lapban megjelenő
hirdetések mennyiségét.
– A teljes terjedelem legfeljebb 25 %-át tehetik ki a
hirdetések.

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig született:

Bacsó Barnabás és Török Réka gyermekei: Bacsó
Bence és Bacsó Máté,

Tinca László és Koncz Médea Ottilia gyermeke: Tinca
Szófia Júlia
Weiszgerber Vilmos és Juhász Linda gyermeke:
Weiszgerber Erik

Dr. Horváth Gyula és Dr. Horváthné Szabó Katalin gyermeke: Horváth Léna
Pszota Dániel és Kőrösi Andrea gyermeke: Pszota
Bence
Jó egészséget kívánunk!
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Hirdessen honlapunkon!
A telki portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat
hivatalos honlapja. Olvasói jellemzően a közel
5000 fős település és a több tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a
községre költözni szándékozók, a Telki iránt
érdeklődők.
Telki sajátos szociokulturális összetétele miatt
országosan is a legnagyobb internet penetrációval rendelkező település - gyakorlatilag minden
háztartásban van egy vagy több internet hozzáférés, és a lakók aktívan használják is az internetet tájékozódásra, valamint ügyeik intézésére.
A kiemelkedő vásárlóerejű közösség első és
egyetlen portál jellegű honlapja a telki.hu, amely
a helyi kommunikáció fő csatornája.

Hirdetésfelvétel és további információk: személyesen a Telki Polgármesteri Hivatalban, illetve
06-26/ 572-003-as telefonszámon.
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Hirdetés

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.

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

24 órás közbiztonsági
szolgálat
Amennyiben bűncselekményt észlel
környezetében, január óta már a
budakeszi közbiztonsági szolgálatnál is
bejelentheti a 06-30-621-2092-es telefonszámon, ahol azonnal értesítik az
ügyeletes járőr(öke)t.

TENISZTÁBOR
Június 25-29.,
július 23-27 és augusztus 27-31
között a Sportszállodánál
(MLSZ centrum) tenisz- és sportrajongóknak 5 napos táborokat
szervezünk 6-14 éves korig.
Napi 2x2 órás foglalkozások, játék,
ebéd, uzsonna várja a jelentkezőket
9-16 óra között.
A tábor költsége 30.000 Ft/fő/hét.
Bővebb információ és jelentkezés a
06-20-5712220-as telefonszámon!

Minden lelkes teniszrajongó
gyereket szeretettel várunk!

www.telki.hu
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