


A nyár a karbantartások
időszaka. Ilyenkor jön el az
ideje az iskola és óvoda
általános felújításának,
megelőző karbantartásának,
és ekkor lehet az év során
keletkezett kisebb-nagyobb
hibákat kijavítani.

Mint minden területen, itt is
racionalizáltuk és újraszerveztük a munkát. Újra felfedeztük a
TMK-t, a tervszerű megelőző karbantartást. Az önkor-
mányzat és az intézmények alkalmazásában dolgozó szak-
emberekből karbantartó brigádot szerveztünk, akik egy
előzetes felmérés alapján összeállított javítási ütemterv
szerint egyszerre felvonulva, intézményről intézményre ha-
ladva végzik el a szükséges és lehetséges javításokat. Mivel
a legtöbb szakirány képviselteti magát a csapatban, ezért
csökken a külső megbízások száma, és a szervezett munka
hatékonyabbá teszi a nyári karbantartási időszakot. Ezzel a
változtatással az egyes intézményekben lerövidül a karban-
tartási időszak, és talán még arra is jut kapacitás, hogy a pol-
gármesteri hivatalban régóta esedékes javítások a nyár
második felében megtörténhessenek.

A közterületen is folyik a munka: útépítések, felújítások, javítá-
sok várhatók több területen, és a hol meleg, hol csapadékos
idő miatt intenzíven burjánzó növényzetet is folyamatosan

gondozzák a kertészek. Hamarosan néhány utcabútorral,
kerékpártárolóval, szemetessel, stb. is gazdagabbak leszünk,
és eljött az ideje a reklámrendelet végrehajtásának is - ismét
beszedjük az illegális táblákat, hirdetményeket, ragaszokat. A
lomtalanítás után megmaradt hulladék javát már begyűjtöttük,
de a figyelmeztetések dacára közterületre hordott gumiab-
roncsok elszállításáról még gondoskodnunk kell.

Egy kép többet ér, mint ezer szó

A Telki Napló és a Telki Portál (telki.hu) fotóarchívumához
keresünk fotókat és fotósokat! Mindegy, hogy a képet  profi
vagy amatőr, gondosan komponáló művész, vagy az épp
jókor, jó helyen lévő műkedvelő készítette, ha Telkiről szól,
vagy kapcsolódik valamiképp Telkihez az adott kép, kérjük jut-
tassa el a telkinaplo@gmail.com e-mail címre, vagy hozza be
a Polgármesteri Hivatal titkárságára! Nagyon örülnénk
közterületeinkről, a játszótereken zajló életről, a gördeszka
pálya akcióhőseiről vagy a parkban pihenő emberekről
készült fotóknak,  és várjuk a régi Telki világát bemutató
képeket, a Fesztivál kavalkádjának emlékeit, és úgy általában
minden olyan képet, amelyet szívesen osztanának meg a
közösséggel, és szívesen látnák viszont egy kapcsolódó írás
illusztrációjaként a Napló vagy a Portál oldalain. Ha sok jó,
érdekes kép gyűlik össze, talán még egy kis kiállítást is lehetne
szervezni a legjobb fotókból. Várjuk hát a képeket!

Deltai Károly - polgármester

2 Önkormányzat

2012 június

A polgármester naplója
Aprómunka, TMK és fotóarchívum

Életveszélyben
Testi épségünket is kockáztatjuk, ha túl gyorsan hajtunk az erdővel
szegélyezett utakon

A Telki és Budakeszi közötti
erdei útszakaszon számos
veszélyforrással kell számol-
nunk, ha autónkkal gyorsan
hajtunk. Télen a csúszós,
jeges útfelület, tavasztól
őszig pedig elsősorban a
vadak vonulása jelenti a
legfőbb rizikófaktort.
Nyár van, itt a jó idő, és

ilyenkor az autósoknak kiemelten kell ügyelniük a vadakkal
való találkozásokra. A nappali meleg után ugyanis kora
estétől reggelig felélénkülnek az erdei állatok és elindulnak
táplálékot szerezni. Különösen az éjfél utáni időszak veszé-
lyes legvalószínűbb a vad előfordulása hajnal 4 és 5 óra
között. Ekkor a gépjárművek vezetőinek is számítaniuk kell
arra, hogy látnak egy - vagy több - út szélén álldogáló őzet,
vaddisznót, nyulat, esetleg rókát, amely rosszabb esetben a
kocsi elé is ugorhat. Ez egyébként nem csak az erdőkben
vagy az erdő és víz találkozásánál, hanem akár lakott
területen is előfordulhat. Ahol tábla jelzi, ott kifejezetten sűrűn

történhet vadütközés, ám szinte mindenhol ügyelnünk kell
sebességünk helyes megválasztására, hogy ha meglátunk
egy csillogó szempárt, azonnal meg tudjunk állni, elkerülve a
gázolást. Ahol egyébként 90 km/h a megengedett sebesség,
éjszaka érdemes sokkal lassabban, 50-60 km/órás tempóval
közlekednünk, hiszen így nagyobb eséllyel kerülhetjük el az
állatra és akár emberre nézve is halálos balesetet, nem is
beszélve az autónkban keletkező kárról. Érdemes megtekin-
teni összeállításunkat, amelyből jól látszik, a fékút a
sebesség növelésekor négyzetesen emelkedik!

Ha fékezünk…

50 km/h sebességnél száraz aszfalton a féktávolság: kb. 25-
27 méter, míg vizes, csúszós aszfalton akár 100 méter is lehet.
70 km/h sebességnél száraz úton a féktávolság kb. 42-45
méter, míg csúszós felületen akár 150 méter is lehet.
90 km/h sebességnél a száraz aszfalton a féktávolság kb. 63-
67 méter, míg vizes, csúszós aszfalton akár 200-300 méter
lehet.
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Mit tegyünk, ha mégsem tudjuk elkerülni
a gázolást?

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag mégis elütünk egy
vadat – ha mi szerencsésen, sérülésmentesen megúsztuk a
nem kívánt találkozást –, azonnal hívnunk kell a rendőrséget,
és az illetékes területen vadászatra jogosult társaságot, amely
Telki környékén a Pilisi Parkerdő Zrt. A kiérkező szervek
ekkor megvizsgálják, kinek a felelőssége a károkozás és
megállapítják a további teendőket. Ha a vad nem élte túl,
elszállításáról a vadászatra jogosult köteles gondoskodni. (Az
állatot ezt követően nem lehet értékesíteni, emberi
fogyasztásra ugyanis alkalmatlan.)

A Pilis Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint vadütközéskor
felelősség szempontjából 3 eset fordulhat elő. Az első az
úgynevezett veszélyes üzemek találkozása, azaz amikor a
gázolás nem volt szándékos és a vadászatra jogosult sem
hibás a balesetben - ekkor mindenki a saját káráért felelős.
Amennyiben az ütközés szándékos volt – remélhetőleg ilyen

nem nagyon fordul elő – minden felelősség az autó
vezetőjét terheli. Ha bebizonyosodik, hogy a vadászatra
jogosult az úthoz túl közel etette, rosszul terelte vagy hajtotta
az állatot, akkor viszont ő a hibás, így övé a felelősség is.
Érdemes megemlíteni, hogy az útpadka rendben tartása –
amely a közút kezelőjének feladata – nagyon fontos ebből a
szempontból is, hiszen könnyebb észrevenni a vadat, ha nem
egy elhanyagolt füves, gazos területen tartózkodik éppen.
Legfontosabb ugyanakkor magunkban tudatosítani, hogy ilyen
eset velünk is bármikor megtörténhet, így nagy felelőtlenség
az erdőkben gyorsan hajtani. A Telki és Budakeszi közötti 8
kilométeres útszakaszt 50 km/órás sebességgel is csak kb. 10
percbe telik megtenni, nem éri meg tehát egy-két perc
előnyért kocáztatni az autóban ülők és a vadak testi
épségét, életét. Akik pedig a lassabban közlekedőket szinte
letolják az útról, azoknak érdemes elgondolkozniuk azon,
hogy a velük utazó szeretteik életét is kockáztatják, amikor
kockázatos előzésbe fognak vagy éppen keresztül szágul-
danak a vadak természetes élőhelyét keresztező utakon.

Szilágyi Balázs

A Telkibe vezető út jól tudjuk, nagyon veszélyes. Dimbes-
dombos, keskeny, télen csúszik, nyáron pedig az átszaladó
állatokra kell figyelni. Sokan túl gyorsan hajtanak rajta, mintha
Forma 1-es autókban ülnének, így a normál tempóban hala-
dóknál legalább 1 perccel hamarabb érnek Telkibe… Az is
lehet ugyanakkor, hogy csak nagyon sokára, ha esetleg a nagy
sebesség miatt balesetet okoznak. Sajnos ezek mellett néha a
gyermekeinket szállító távolsági buszok is száguldoznak.

Ennek ellenére szeretem ezt az erdei utat minden veszélyé-
vel együtt, mert a táj, az erdő gyönyörű minden évszakban,
nagyon szép, ahogy a fák lombjai, a fenyők zöldellő csúcsai
súrolják az eget. Budakeszire járok dolgozni és ez az út
átmenet az otthonom és a munkahelyem között.

Pár héttel ezelőtt egy hatalmas szarvast pillantottam meg az
út szélén, a szemközti sáv mellett. Gondoltam, az erdő felé
veszi majd az irányt, de nem így történt. Felém indult és a kis
buta át akart szökkenni előttem, azonban megcsúszott a lába
és az autóm előtt elterült. Szerencsére lassan mentem, így
meg tudtam állni, úgyhogy nem lett semmi baja és tovább
tudott szaladni az erdőbe. A helyzet ijesztő volt, de a
gyönyörű állat látványa lenyűgözött.

A minap azonban már egy korántsem szokványos történet
esett meg velem. Június 7-én a hazafelé vezető úton pár
méterrel előttem az úton keresztbe száguldott át egy kamion.
Igen, egy kamion! Fel sem tudtam igazán fogni, hogy mi is
történik, és csak dudáltam, hiszen a másodperc töredéke alatt
történt ez a megdöbbentő dolog. Először arra gondoltam,
hogy eszeveszett módon kanyarodik ki, mert a szemközti
sávban is jött egy autó, aki talán még nagyobb veszélyben
volt. Szinte súrolta a hátulját. Jött a porfelhő és a felismerés:
ez a kamion keresztbe száguldott át az úton és tette ráadásul
mindezt vezető nélkül!Mindössze két ember rohant utána
tehetetlenül.

Elszabadult, és úgy felgyorsult, mint egy sebesvonat. Félel-
metes és felfoghatatlan, hiszen egy másodpercen múlt talán,
hogy ledaráljon az útról.

Megálltam és a visszapillantó tükörbe nézve láttam, hogy
mögöttem van két autó, a második már meg is kezdte az
előzésünket… Mentségére legyen mondva, lehet, hogy fel
sem fogta, mi is történt. Én is összeszedtem magam a porfel-
hőben. Tovább haladva, megrémülve próbáltam feldolgozni,
hogy mi is történt.
Szinte már otthon jártam, amikor egy belső erő arra
késztetett, forduljak vissza. Látnom kellett, hogy valóban egy
nagy kamion és nem csak egy kis furgon rohant át előttem.
Egyáltalán mit keresett egy kamion az erdőben?!?

Az elszabadult kamion
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb tájékoztatás a www. telki.hu honlapon vagy
a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2012. május 22. 
A 2012/2013-as tanév előkészítése
A testület megtárgyalta a Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012/2013-as tanévének
előkészítéséről szóló tájékoztatót, és engedélyezte az
intézmény I. évfolyamán három osztály indítását, amelyből
az egyik osztály magyar-angol két tanítási nyelvű lesz. Egye-
bek mellett támogatták, hogy a hetedik évfolyamon nívócso-
portos oktatást szervezzenek a matematika, valamint a ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgyaknál, emellett növelik a
sakkórák számát is.
A képviselők a következő óvodai tanévre vonatkozólag azt a
döntést hozták, hogy mivel a jelentkezők száma meghaladja
a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Jóváhagyták a cso-
portok létszámait is, amely alapján az intézménybe jövőre
maximum 217 gyermek vehető fel.

Az Általános Iskola által benyújtott
pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki (TÁMOP-
3.4.3-11/1.) iskolai tehetséggondozás témakörben. A pályázat
keretében – amelyre a Telki Iskola is jelentkezett - több mint 8
millió forint nyerhető tehetséggondozásra, önkormányzati
önerő biztosítása nélkül.
Az iskolai projekt célja egy olyan komplex (a sakk, a logika és
a matematika területeit átfogó) oktatási program összeállítása,
amely biztosítja a tehetség felismerésén, gondozásán túl a
pedagógusok magas szintű módszertani felkészítését is.

Az önkormányzat jogi képviselete
A képviselők a Dr. Benke Miklós Ügyvédi Irodával 2003.

január 7-én kötött szerződést 2012. június 1-jei hatállyal fel-
mondták, és - a már korábban is meglévő szerződést
bővítve - megbízási szerződést kötöttek a Szabó és Társa
Ügyvédi Irodával. A döntésre a párhuzamos szerződések
megszüntetése, ezáltal a takarékosság miatt volt szükség. Az
új megállapodás alapján a jogi képviselet a korábbinál
kevesebbe fog kerülni községünknek. 

Beszámoló a Telki-Víz Kft.
gazdálkodásáról
A képviselők elfogadták a Telki Víz Kft. 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és döntöttek arról, hogy
a Kft. korábbi évek során képzett tőketartalékából 38.990.000
forintot a negatív eredménytartalék ellentételezésére
átvezetnek, illetve a tavalyi beszámolóban kimutatott tőketar-
talékot– 14.990.000 forint  – a Telki Víz Kft. jegyzett tőkéjének
emelésére fordítják.

Vagyonrendelettel kapcsolatos
módosítások
A testület elfogadta az önkormányzat tulajdonáról és az önko-
rmányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 24/2011. (11.01.) Ör. számú rendelet, valamint az önkor-
mányzat vagyonának használatáról, hasznosításáról szóló
Koncepció és a Vagyongazdálkodási irányelvekről szóló
107/2011. (10.18.) Öh. számú határozat módosítását.
Felülvizsgálták az önkormányzat tulajdonában lévő forga-
lomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről szóló
108/2011. (10.18.) Öh. számú határozatot is, azonban végül
nem tartották indokoltnak módosítását.

Fejlesztési terület kialakítása,
közművesítése
A testület megtárgyalta a Völgyrét Kórház fasor - Pillangó -
Alsó Völgy - Napsugár utcák által határolt fejlesztési terület
érintett ingatlan tulajdonosaival és a területfejlesztésben

A helyszínre visszatérve félreálltam. A két ember rémülten
nézett rám és én is rájuk. Nem is igen tudtunk mit mondani
egymásnak. Csak megkérdeztem, hogy ez tényleg egy
kamion, mire ők azt válaszolták, hogy ez egy nagyon nagy
kamion. Elszabadult, pedig már majdnem végeztünk… Mi
lehetett benne? Igazából eszembe se jutott megkérdezni, ott
abban a pillanatban más gondolatok keringtek a fejemben.
Fotóztam, fotóztam, ahogy a nagy jármű a fákat, bokrokat
letarolva állt az erdőből kifelé, az eleje bent pihent a fák
között, így nem is látszott igazán. Fotók nélkül talán én sem
hinném el ezt az egészet, vagy egy rossz álomnak fognám fel.
Feltehetőleg még sokáig felismerhető lesz a pusztítás, amit
végzett.

Bele sem merek gondolni, milyen tömegszerencsétlenség
lehetett volna belőle. Ilyen többet talán nem fog előfordulni a
Telki úton és remélhetően máshol sem. Mindenesetre tény,
ha egy kicsit gyorsabban megyek, akkor a kamion pont telibe
kap oldalról, összegyűrve autómat magával sodor. Nulla lett
volna az esélyem a túlélésre egy több tonnás monstrummal
szemben.

Ezúton is köszönöm az angyaloknak, hogy vigyáztak rám, és
haza tudtam menni a családomhoz, a férjemhez és három
csodás gyermekemhez. Mindenkinek ajánlom, hogy tisztelje
ezt az utat és ennek megfelelően közlekedjen. Vigyázzunk
egymásra és magunkra! 

Rémainé Papp Mária
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érdekeltekkel lefolytatott egyeztető tárgyalásról szóló
tájékoztatót.
Az egyeztető tárgyaláson az önkormányzat tájékoztatta a
tulajdonosokat arról, hogy az útépítés, csapadékvíz-elvezetés,
közművesítés (ivóvíz ellátás, szennyvíz-elvezetés, villamos
energia ellátás, közvilágítás, gáz ellátás, távközlés) ter-
vezésének és kiépítésének kötelezettsége, a költségek
viselése az érintett ingatlanok tulajdonosait, a területfej-
lesztésben érdekelteket terheli.
A képviselők döntöttek arról is, hogy a tervezési költségek
finanszírozására Településrendezési szerződést kötnek az
érintett ingatlantulajdonosokkal. A testület egyben megbízást
adott az Aqua Complex Kft.-nek a terület útépítési, és
csapadékvíz-elvezetési terveinek elkészítésére.

Folyószámlahitel-keret
A testület a törvényi változásoknak megfelelően csökkentett
összeggel - 60 millió forinttal - kötött folyószámlahitel-keretről
szóló szerződést a bankszámlavezető OTP Bank Nyrt.-vel.

Beszámoló a  forgalomtechnikai terv
végrehajtásáról
A testület elfogadta a belterületi úthálózat forgalomtechnikai
tervének végrehajtásáról szóló beszámolót, és kiegészítette
azzal, hogy meg kell vizsgálni a Gábor Áron utca alsó sza-
kasza egyirányúsításának, valamint az óvodaépület biztonsá-
gos megközelíthetősége érdekében forgalomlassító
küszöbök kiépítésének lehetőségét a Tengelice és Öreghegyi
utcában.

A hulladékkezelésről szóló rendelet
módosítása
A képviselők a hulladékgazdálkodási törvény változásai miatt
elfogadták a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008.(XII.16.)
Ör. számú rendelet módosításáról szóló 10/2012 (06.01.) Ör.
számú rendeletét. A díjváltozásról bővebben külön
cikkünkben olvashatnak.

A közterületek használatáról szóló ren-
delet módosítása
A testület módosította a közterületek használatáról szóló
11/2012. ( 06.01.) Ör. számú rendeletét. Az új szabályozás
értelmében, abban az esetben, ha valaki tárolás céljából
igénybe veszi a közterületet, arra minden esetben engedélyt
kell kérnie a Polgármesteri Hivataltól és közterület-használati
díjat kell fizetnie.

A közösségellenes magatartásokról
szóló rendelet magalkotása
A képviselők elfogadták a kirívóan közösségellenes maga-
tartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló 12/2012 (06.01.) Ör. számú rendeletet.
Ennek értelmében a helyi rendeletben foglalt magatartások

elkövetőivel szemben a közterület-felügyelő ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírságot, illetve százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki. Így az
eddig a helyi rendeletekben szabálysértési tényállásként meg-
jelölt magatartásokat - a jogszabály módosítások figyelem-
bevételével - a továbbiakban tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak minősítették, és annak elkövetője a közigaz-
gatási hatóság általános szabályairól szóló törvény eljárási
szabályainak figyelembevételével közigazgatási bírsággal
sújtható.

Adás-vételi szerződéssel összefüggő
kérdések
A testület 2012. július 31-ig meghosszabbította az önkor-
mányzat tulajdonában levő Telki 1411/3 és 1411/4 hrsz-ú
ingatlanok tulajdonjogának átruházására Bakos Károly Lajos
és Tanka Éva vevőkkel 2011. január 31-én megkötött
adásvételi szerződés fizetési határidejét.

Gyermek- és ifjúságvédelmi beszámoló
A testület megtárgyalta és elfogadta a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat 2011. évi munkájáról, valamint a jegyzői
hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót.

Pályázat elbírálása
A testület a 47/2012. (03.27.) Öh. számú határozatával
pályázatot írt ki a kóbor ebek befogására, tartására,
őrzésére, az állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására a
2012. július 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra. A
képviselők a legkedvezőbb ajánlattevő Alpha-Vet Állatgyó-
gyászati Kft. pályázatát nyilvánították nyertesnek.

2012-es költségvetésbeli támogatás
Telki község képviselő-testülete és szervei 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2012. (02. 22.) Ör. számú rendelet
előirányzatokat tartalmaz bizonyos célok támogatására. Ez
alapján a rendelkezésre álló 6.240.000 forint felhasználásáról
a következők szerint határoztak.

Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 
kompetenciájába tartozó előirányzat főösszeg 1.300.000 Ft

Éves rendezvényterv önkormányzatot 
terhelő megvalósításának forrása 100.000 Ft

Telki Kultúra Közhasznú Alapítványnak 
nyújtandó támogatás főösszege 4.400.000 Ft

Egyéb kulturális célú kiadások 290.000 Ft

Budakeszi Rendőrség támogatása 50.000 Ft

Polgárőrség támogatása 100.000 Ft

szb
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Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §.-
ban kapott felhatalmazás alapján közzétesszük a helyi adó
(építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, telekadó)

és gépjárműadó vonatkozásában a 300.000 Forintot megha-
ladó összegű adótartozással rendelkező adózók nevét, címét
és az adótartozás összegét.

A helyi adó és gépjárműadó 
tartozással rendelkezők
Közzététel

ADÓZÓ NEVE CÍME ADÓTARTOZÁS ÖSSZEGE (Ft)
Barzca-Rotter Zoltán István Telki Orgona u. 1028/13 312,742 Ft
Enkol Kft "FA" Telki Anna-Laki út.33 2,827,416 Ft
Entazisz Kft "FA" Budapest Hengermalom u.1 1,072,905 Ft
Euro Invest Kft "FA" Budapet Hungária krt 83 1,558,954 Ft
FEBOTA Kft. Telki Tulipán u.439/2 376,166 Ft
Hagyák Péter Budapest Pentelei Molnár u.13 1,061,387 Ft
Herceg-Lak Ingatlanfejlesztő Kft Telki Anna-Laki út.33 716,019 Ft
INFTECH Kft. "FA" Telki Fő u.37. 330,991 Ft
Interbild Invest Kft "FA" Budapest Rumbach S.u.14 524,031 Ft
Kiss Gábor Telki Legelődombi út 31. 336,650 Ft
Kopasz a Csöves Bt "VA" Telki Pipacs u.9/B 506,418 Ft
Korea Credit Kft. "FA" Budapest Könyves K.körút 18.20. 331,220 Ft
Kosztricz László Telki Anna-laki út 33. 340,107 Ft
Lake Spade Kft Budapest Csontváry u.53 1,010,503 Ft
Lénárd Tibor Telki Vadrózsa u. 6. 317,792 Ft
Nagy Natalija Telki Levendula köz 3. 339,662 Ft
Orbán & Pozsonyi Kft. Telki Öreghegyi út 6/a. 345,710 Ft
Orbán & Pozsonyi Zrt. Telki Öreghegyi út 6/a. 386,296 Ft
RS Gép Kft "FA" Érpatak Nyári Pál.u.48 471,423 Ft
Szász Ferenc Telki Akácos u.42 497,616 Ft
Szász Károly Telki Erdő u. 9. 376,613 Ft
Telki Tenisz Club Kft "FA" Telki Kórház fasor 5 497,106 Ft
Tessedik Attila Telki Gyöngyvirág u.4 693,267 Ft
Tessedik Károly ifj Telki Rózsa u.16 991,153 Ft
Tóth Zoltán Telki Pipacs u.8/A 325,807 Ft
TTV Ingatlanfejlesztő Kft Budapest Szabadság tér 7 963,979 Ft
VI-TO 2003 Kft Telki Rákóczi u.9 693,460 Ft
West Point Kft "FA" Telki Anna-Laki út 29 1,200,171 Ft
Zimay Balázs Árpád Telki Galagonya u. 3/a. 325,074 Ft
Zimay Krisztina Telki Galagonya u. 3/a. 313,406 Ft

Tájékoztatjuk az adótartozással rendelkező adózókat, hogy
2012. július 2-án a 200.000 Ft,  2012. augusztus 1-én a 100.000

Ft fölötti összegű adótartozással rendelkező adózók nevét,
címét és az adótartozás összegét hozzuk nyilvánosságra.

Közfoglalkoztatási munkalehetőség
Az „Út a munkához” program kiemelt célja, hogy a tartósan
munkanélküli, de munkára képes személyek, a jövőben a
korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendsze-
res jövedelemhez jussanak a segélyek helyett.
A jogszabályi változások a szociális segélyezettek közül az
aktív korú, munkavégzésre képes személyek újbóli munkába
állítását helyezik előtérb e valamely közfoglalkoztatási forma,
szakképzés és egyéb munkaerő-piaci intézkedések igény-
bevételével.
A települési önkormányzatok részére a Kormány közfoglalkoz-
tatás szervezésével kívánja biztosítani annak lehetőségét,
hogy munkához juttassák az aktív korú segélyezetteket, illetve
a Munkaügyi Központokban regisztrált álláskeresőket.
A közmunka program elsősorban a Foglalkoztatást
Helyettesítő támogatásban  részesülők érdekében történik,

de részt vehetnek benne a Munkaügyi Központokban re-
gisztrált álláskeresők is.
A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat határozott
időre 6 órás munkavégzéssel létesít munkaviszonyt a
munkavállalóval. A közfoglalkoztatási bér 6 órás foglalkoztatás
esetén bruttó 53.850.- Ft/hó, bérfizetés hetente történik.
A közmunka keretében a foglalkoztatottak település-üze-
meltetési, belvízrendezési feladatokat látnak el (árkot tisztí-
tanak, belvízelvezető rendszereket tartanak karban stb.).
Kérjük azokat a személyeket, akik részt kívánnak venni az
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban, a Pol-
gármesteri Hivatalban jelentkezzenek és vegyék fel a kapcso-
latot Lack Mónika aljegyzővel 26/572-003 telefonszámon,
vagy személyesen.

Makranczi László - jegyző

Önkormányzati adóhatóság
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Az Országgyűlés 2011. december 23-án
elfogadta az egyes törvények Alaptör-
vénnyel összefüggő módosításáról szóló
2011. évi CCI. törvényt, amely számos
más törvény mellett a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt
is módosította.
A törvénymódosítás értelmében 2012-ben
évben a hulladékkezelési közszolgáltatási
díj legmagasabb mértéke nem haladhatja
meg a képviselő-testület által 2011-re

megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legma-
gasabb mértékét.
2012. év elején a törvény újabb módosítását fogadta el az
Országgyűlés, aminek értelmében a jogszabály feloldotta az
önkormányzatok díjemelési tilalmát, azonban meghatározta a
díjemelés felső korlátját, ami nem haladhatja meg a 650.- Ft
+ Áfa/db/ürítés mértékét.
A fenti rendelkezéseket figyelembe véve a képviselő-testület-
nek módosítania kellett a hulladékgazdálkodásról szóló helyi
rendeletét, olyan formában, hogy 2012. január 1 - május 31.
közötti időszakra vonatkozó díjak mértékét visszaállította a
2011. évi mértékre, míg 2012. június 1-től december 31-ig
terjedő időszakra a jogszabályban foglalt felhatalmazás

alapján a szolgáltató díjjavaslata szerinti mértékben állapíthat-
ta meg a díjtételeket.

Telki község területén az intézményesített szemétszállításért
fizetendő díjak
(A 2012.01.01.- 2012.05.31. terjedő időszakra)
Edény mérete Díjak
80 literes edény 262 Ft + ÁFA/db/ürítés
110 literes edény 351 Ft + ÁFA/db/ürítés
120 literes edény 381 Ft + ÁFA/db/ürítés
240 literes edény 743 Ft + ÁFA/db/ürítés
Többlethulladék elszállítására szolgáló 
környezetbarát zsák 307 Ft + ÁFA/db

Telki község területén az intézményesített szemétszállításért
fizetendő díjak
(A 2012.06.01.- 2012.12.31. terjedő időszakra)
Edény mérete Díjak
80 literes edény 252 Ft + ÁFA/db/ürítés
110 literes edény 337 Ft + ÁFA/db/ürítés
120 literes edény 366 Ft + ÁFA/db/ürítés
240 literes edény 713 Ft + ÁFA/db/ürítés
Többlethulladék elszállítására szolgáló 
környezetbarát zsák 295 Ft + ÁFA/db

Csökkent a szemétszállítási díj

Megszépül a Fő utca

Hamarosan megkezdődik a Fő utca rekonstrukciója, azaz
nekilátnak az 1103-as számú főút körforgalom és Pajta
közötti szakaszának burkolat felújításához, járda építéséhez,
autóbusz öböl kialakításához, valamint a meglévő
gyalogátkelőhely áthelyezéséhez.
Korábban a közbeszerzési eljárás lefolytatását és
kiértékelését követően a Bíráló Bizottság megállapította,
hogy a legelőnyösebb ajánlatot mindent figyelembe véve a
Hornyák Út és Mélyépítő Kft. (2890 Tata, Faller Jenő úti
Ipartelep 2158/59.) adta, ezért javasolták a közbeszerzési
eljárás nyertesének a Hornyák Út és Mélyépítő Kft. ajánlatát
kihirdetni. A testület jóváhagyása után ez megtörtént, a
szerződést pedig már június végén aláírhatják.
A tényleges kivitelezés július elején kezdődhet el, a Telki
Portálon pedig folyamatosan nyomon követhetőek lesznek
az ezzel kapcsolatos legfrissebb hírek és terelések, valamint
a Telki Napló is beszámol majd az építkezésről.

Felújítják az Áfonya utcát

Június 4-étől várhatóan június 30-ig tart az Áfonya utca
felújítása.
A kivitelező a PUHI-Tárnok Kft., a műszaki ellenőri felada-
tokra Király Gábor kapott megbízást a Telki Önkormányzat
részéről. Az érintett ingatlanok tulajdonosait az önkor-
mányzat levélben értesítette a felújítás várható időtartamáról.
Korábban az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét felhívták

arra is, hogy az ingat-
lanukra az esetlegesen
hiányzó közműbeköt-
éseket ki kell építeni,
mert a frissen kivitele-
zett útburkolat felbon-
tásához a Polgármes-
teri Hivatal a későb-
biekben nem járul hoz-
zá.
A felújítás jó példával
szolgál arra, hogy az

ingatlantulajdonosok a rájuk eső beruházási költség 65%-át
szinte hiánytalanul megfizették, így a kivitelezés időben
megkezdődhetett!

Tehetségpont lett az iskola
Június 11-én érkezett a hír, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács illetékes szakmai bizottsága elbírálta és a tartalma
alapján elfogadta iskolánk Tehetségpont működési kérelmét,
így a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola bekerült a Tehetségpontok körébe.
Az iskolában jelenleg és a jövőben folyó tehetséggondozá-
son túl a sikeres és eredményes munka érdekében ezért az
intézmény vezetése felveszi a kapcsolatot különböző már
működő Tehetségpontokkal.
Olyan tehetségazonosító, tehetségsegítő, tehetséggondozó
programot állítanak össze az iskola diákjai részére, amely
hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek kibontakoztathassa
azt a tudást, kreativitást, művészetet, amely benne lakozik.
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A tavalyi évben egy
régen várt ese-
ménynek örülhet-
tünk: megépült az
Öreghegyen az új,
második óvodaé-
pület. Az első óvo-
da megépülése óta
megoldhatatlannak
tűnő gondot jelen-
tett az elegendő
számú férőhely
biztosítása. Egy-

részt nagyon örvendetes, hogy Telkiben országos összehason-
lításban kiugróan magas a gyermekkorú lakosság aránya (több
mint 30%), ugyanakkor a fenntartó önkormányzat számára
súlyos problémát jelent az óvodai férőhelyhiány enyhítése. A
részben pályázati pénzből épült új óvodaépületnek köszön-
hetően a 2011/2012. évi nevelési évben az óvoda olyasmire
volt képes, amire korábban még sohasem: az óvodavezető az
összes beíratott gyermeket fel tudta venni és nem kellett
egyetlen jelentkezőt sem elutasítania.
Sajnálatos módon a 2012/2013. évi nevelési évben a
beiratkozók száma ismét meghaladja a betölthető helyekét. A
jelentkezők koreloszlását nézve, ennek oka az lehet, hogy
azok, akik korábban a helyhiány miatt másik településre vagy
magánóvodába járatták a gyereküket, az új épületnek
megörülve visszahozták csemetéjüket Telkibe.
Az óvoda az önkormányzat törvényi kötelezettségeinek - mi-
szerint az öt éves és idősebb gyerekeket köteles az óvodába
felvenni - eleget tud tenni. Mivel azonban a gyermekeknek
szükségük van arra, hogy közösségben legyenek, a korábbi
évek gyakorlatához hasonlóan a fenntartó önkormányzat, a

közoktatási törvény által engedélyezett mértékben idén is
megemelte az óvodai csoportok létszámát. Így bár a cso-
portlétszámok magasabbak a kívánatosnál, ugyanakkor
lehetőség van arra, hogy 33-mal több gyerek járjon óvodába.
Az elegendő számú óvodai férőhely biztosítása mellett az
önkormányzat határozott célja a pedagógiai szempontból is
indokolt alacsonyabb csoportlétszámok elérése.
Bár a következő években nem várható ilyen mértékű vissza-
áramlás, a férőhely- és csoportlétszám problémájának
megoldásához legalább egy újabb csoportszoba építése lenne
szükséges. Telki jelenleg is erőn felül támogatja az oktatási-
nevelési intézményeit: a falu éves - működési és felhalmozási
jellegű kiadásokat is tartalmazó - költségvetésének 37%-át költi
az iskola és az óvoda üzemeltetésére, ami alighanem
egyedülállóan magas Magyarországon. Az önkormányzat
ismételten megvizsgált több, korábban is körüljárt bővítési
lehetőséget, Telki azonban nem képes egy következő óvoda-
bővítést kizárólag saját erőből finanszírozni. Az öreghegyi
óvodaépület bővítése reálisan csak pályázati források
bevonásával valósítható meg.
Sajnálatos módon számos pályázat esetében a közép-ma-
gyarországi régió települései, így Telki is, ki vannak zárva a
pályázók köréből. Bízunk benne, hogy tekintettel az EU-s for-
rások kiosztási kényszerére, valamint a 2014-től jelentősen
szigorodó óvodai felvételi szabályokra, legalább a minimálisan
szükséges finanszírozási források rendelkezésre fognak állni.
A probléma kiemelt fontosságára tekintettel az önkormányzat
minden aktuális és jövőbeli pályázaton elindul, amibe bármi-
lyen módon is beleérthető az óvodabővítés. Egy önkor-
mányzati intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázat
anyagának összeállítása jelenleg is folyamatban van.

FNL

Óvoda bővítésre pályázik településünk

Megérkezett a jó idő, a kinti munkák és a kerti partik idősza-
ka. Ahhoz, hogy ilyenkor környezetünket a lehető legkisebb
mértékben zavarjuk, figyelembe kell venni a zaj- és rezgés
elleni védelem helyi szabályairól szóló 16/2011.(06.29.) Ör.
számú rendeletben foglalt szabályok előírásait.
A rendelet megalkotásával az önkormányzat célja az volt,
hogy az egyes gépek, berendezések által keltett környezeti
zajterhelés korlátozása a környezet és az emberi egészség
védelme érdekében megfelelő szabályokat alapítson ki.
A kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatosan
keletkező zajjal járó tevékenységet munkanapokon 7-20 óra
között, szombaton 8-20 óra között lehet végezni, vasárnap és
ünnepnapokon tilos zajt csapni. Szabadtéren hangerősítő
berendezés csak 10-22 óra között használható.
Ahhoz, hogy a településünkre érkezők egy kulturált, rendezett

települést lássanak, minden polgárnak kell egy lépést tennie.
Az önkormányzat tartja fenn a parkokat, játszótereket,
intézményi-, valamint közterületeket, de az erre vonatkozó
helyi rendelet a polgároknak is kötelezettséget ír elő.
Minden ingatlantulajdonos köteles saját ingatlanát, illetve az
ingatlana előtti közterületet (az úttengely széléig) rendben
tartani, gyomtól, gaztól megtisztítani, és gondoskodni a rend-
szeres fűnyírásról, az árokmeder tisztításáról. Fordítsunk
kiemelt figyelmet a súlyosan allergén, egészségkárosító
növények - a parlagfű, fekete üröm, csalán, stb. – módszeres
irtására!
Kérjük, figyeljenek oda arra is, hogy a kerti hulladék égetése
nyári időszakban szeptemberig nem megengedett!
Tegyünk környezetünk tisztaságáért, egymásért!

Telki Önkormányzat

Együtt tehetünk a csendért, rendért
és tisztaságért!
Mindenkire nézve kötelező a csend- és rendtartási rendelet, valamint az égetési tilalom
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Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
8/2012. (05.01.) Ör. számú rendeletével Környezetvédelmi
Alapot hozott létre.
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására,
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.
Telki képviselő-testülete ezért pályázatot hirdet az önkor-
mányzat környezetvédelmi feladatainak ellátásában való
együttműködésre.

KIK PÁLYÁZHATNAK?
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy,
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a
település közigazgatási területén végez a törvényben
meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.
A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támo-
gatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem fordítható.
Nem nyújtható támogatás annak, aki - illetve amely szervezet
- ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, valamint aki -
amely szervezet - a Környezetvédelmi Alapból vagy más
önkormányzati forrásból korábban már támogatásban
részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
a kitöltött Pályázati Adatlapot; a környezetvédelmi tárgyú prog-
ramot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést;
a tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját; valamint
az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrásokat.

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2012.
JÚLIUS 31.
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: Telki
Községháza, Titkárság (1. épület), 2089 Telki, Petőfi u. 1.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a titkarsag@telki.hu email címre is.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: a beérkezett pályázatokat Telki
község képviselő-testülete - a környezetvédelmi feladatokkal
megbízott Bizottság javaslata alapján - bírálja el. A döntésről
a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

MEGÁLLAPODÁS - ELSZÁMOLÁS
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30
napon belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza
nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a prog-
ram lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni. Amen-
nyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodás-
ban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak
részben teljesíti, a testület a támogatás összegének részben
vagy egészben történő visszafizetésére kötelezheti.
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.)
Ör. - szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Ren-
deletek tára menüpont alatt. A Pályázati adatlap besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az ön-
kormányzat honlapjáról.

Édes ember, zseniális művész.
Legfőbb vágya, hogy utca-
művész legyen és a sok szo-
morú, komor embert felvidítsa,
megnevettesse. A jellemzés
nem mást takar, mint a megál-
lókban feltűnő „gondolatbu-
borékok” ötletgazdáját, Holló
Pétert.
Nemrég a szemfüles telkiek
egy igen érdekes és ötletes
kezdeményezésnek lehettek
csodálói. Aki látta, tudja, hogy

gondolatokat ábrázoló buborékok kerültek ki a buszmegállók-
ba a 12 éves Petinek köszönhetően.
A Telkiben élő fiatalember alkotásaival azt szeretné elérni,
hogy a mindennapok egyhangúságát kicsit feloldja műveivel,
és az emberek jobb kedvre derüljenek, ha megpillantják
műveit. „A hangulatért teszek mindent” – vallja Peti, akinek a
képeken is látható buborékok mellett új ötletek is lapulnak tar-
solyában. „Szeretnék egy olyat is, hogy egy lyukas ereszre

kiírom: Esős időben zuhany-
zásra kijelölt hely” – árulja el
következő tervét a jókedvű fiú.
A kezdeményezés lényege,
hogy az emberek felismerjék,
egy jó ötletnek és egy kis
munkának köszönhetően fel
lehet vidítani egymást a szürke
hétköznapokon is.

És ezennel egy stafétát is útnak
indítunk!

Bárki csatlakozhat a kezde-
ményezéshez és elküldheti
szerkesztőségünkbe (telki-
naplo@telki.hu) ötletét, „ta-
lálmányát”, mi pedig a legjob-
bakat felkaroljuk, publicitást
adva nekik. Vidítsuk fel egymást, okozzunk egy kis örömet
lakótársainknak!

szb

A fiú, aki megnevettet bennünket

Létrejött a környezetvédelmi alap
Pályázni lehet a támogatásra
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Az elmúlt hónap rendkívül mozgalmas volt a telki sakkozó
gyerekek számára

Telki Sakk Nap

Május 25-én fekete-fehérbe öltözött az iskola. Ez volt ugyanis
az első Iskolai Sakk Nap. A programokban gazdag ren-
dezvény bemutató sakk órával kezdődött. A 3.A. és 3.C.
osztály tanulói mutatkoztak be sakktudásukat illetően. Az órát
a tőle megszokott fantasztikus lelkesedéssel Pregitzer György
tanár úr tartotta.  Ezt követően Deltai Károly pogármester úr
nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt alkalomhoz illő, frap-
páns beszédével. A megnyitót előadások követték. Hallhattuk
Sarlós Erzsébet igazgatónőt, aki röviden összefoglalta az
iskolában folyó sakk-oktatás múltját, jelenét és jövőjét .Őt két
szülő, Persányi Frigyes és Fehér Ádám előadása követte,
akik arról beszéltek, hogy az iskolai sakk hogyan jelentkezik
gyermekeik életében és milyen előnyös hatásai vannak a
sakknak a tanulási folyamatokra. Ezt erősítette meg dr. Duró
Zsuzsa, az SZTE tanára, tehetségkutató az általa megfogal-
mazott gondolatok során. A beszédeket követően az iskola
által meghirdetett "Sakk a művészetben" című pályázat ered-
ményhirdetésével folytatódott a program, majd kezdetét vette
az élő sakkbemutató. Persányi Barnabás és Dávid Adorján
játszott "élesben", és a kialakult állásokat követték a jelmezes
gyerekek. Végül a játékosok döntetlenben egyeztek meg. A
nap záróakkordja a Fehér Ádám nemzetközi mester által adott
szimultán volt. 124 gyerek közül sorsolták ki azt a 44 szerenc-
sés tanulót, akik asztalhoz ülhettek. Azoknak, akik legtovább
állták a sarat, a mester döntetlent ajánlott, és Takács Egont
emelte ki, mint  aznap legjobban teljesítőt. Az eseményről a
Kossuth Rádió és a Magyar Televízió 1-es csatornája műsort
készített.

A telki versenyzők 3 sakkversenyen is részt vettek az elmúlt
hetekben, ahol kítűnő eredményeket értek el. 

Szombathelyi Országos Sakk Csapat Diákolimpia

Május 25. és 27. között Szombathelyen került megrendezésre
az Országos Sakk Csapat Diákolimpia, ahol a megyebaj-
nokok, valamint 6 budapesti bajnok csapat mérhette össze

tudását.  Telki alsós lánycsapatunk (Persányi Nóra - 3.A.,
Moore Annika - 3.A., Földvári-Nagy Csepke - 3.A.) Pest
Megyét képviselve, a fél országot maga mögé utasítva -
beleértve olyan nagy sakkhagyományokkal rendelkező
iskolákat, mint pl. a Lauder Iskola -, a 12. helyen végzett. Ez
rendkívül szép eredmény a mindössze 9 hónapja sakkozó
lányoktól! Külön kiemelendő Persányi Nóra első táblán elért
6 pontos 3. helyezése, amellyel a mezőny 3. legjobbja lett! 

Két további verseny is megrendezésre került június elején: a
Zsámbéki Sakkbajnokság, valamint a XI. Pátyi Sakkbajnok-
ság. Mindkét versenyen nagyon jól szerepeltek a telki iskolá-
sok, akik a következő érmes helyezéseket érték el:

Zsámbéki Sakkbajnokság

Alsós fiúk:
2. hely: Persányi Barnabás - 1.A. ,

Alsós lányok:
1. hely: Persányi Nóra - 3. A.,
2. hely: Drahos Nóra - 3. A .,
3. hely: Moore Annika - 3. A.

XI. Pátyi Sakkbajnokság

6-14 éves korcsoport:
2. hely: Persányi Barnabás - 1. A.
Ez az eredmény külön említést
érdemel, hiszen Barnabás itt sok
olyan nagy játékerejű felsőst tudott
maga mögé utasítani, akik rend-
szeres szereplői az Országos
Bajnokságoknak.

Óvodások:  2. hely: Persányi Bálint

Gratulálunk ifjú sakkozóinknak és Pregitzer tanár úrnak a szép
eredményekhez!

Országos Sakk Diákolimpia élősakk bemutató

Sakkhírek
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A tanév vége felé az iskolaigazgató feladatai közé tartozik
többek között az is, hogy számadást készítsen az év történé-
seiből. Most sem történik ez másképpen.
A 2011-2012-es tanév bővelkedett eseményekben, prog-
ramokban. Vegyük is szépen sorba!
Már 2011 augusztusa munkával telt. Előkészítettük a ma-
gyar-angol két tanítási nyelvű oktatás jelenleg érvényes
törvényeknek megfelelő működését. Annak érdekében, hogy
a gyerekek minél több időt tölthessenek anyanyelvi tanárok
által tartott foglalkozásokon, megkezdtük együttműködésünket
az Európai Nyelvek Stúdiójával.

Élen a sakkoktatásban

Kidolgoztuk a matematika-logi-
ka oktatáshoz szükséges helyi
tantervet, amelynek köszön-
hetően bevezethettük az első
évfolyamon a logika oktatást.
A gyerekek képességfej-
lesztését szolgálta a sakkok-
tatás órarendi keretek között
oktatása a harmadik évfolya-
mon. Az önkormányzatnak és a
szülői hozzáállásnak köszön-
hetően a gyerekek heti két
órában sajátíthatták el a kirá-
lyos játék alapjait.
Az órarendi keretek között

történő sakkoktatás területén mondhatni, hogy az országban
szinte egyedülállónak számít intézményünk. Ezt a média is
felfedezte, hiszen több televíziós és rádiós műsor foglalkozott
az iskolával. A riportokban nem csak a pedagógusok szólaltak
meg, hanem a gyerekek és a szülők is. 
Lehetőségem volt részt venni Bécsben egy konferencián,
amelynek témája az iskolai sakkoktatás volt. Itt többek között
jelen volt Garri Kaszparov alapítványának elnöke is, aki
amikor megemlítettem neki, hogy négy évfolyamra kidolgozott
sakktantervünk van, nagyot csodálkozott. (Mint később
előadásából kiderült, ők „csak” két évre kidolgozott terv
alapján kezdik meg 2000 iskolában (7-9 éves gyerekeknek) a
sakk tanítását.
Természetesen nemcsak sakkozunk. Diákjaink egyre jobb
eredményeket érnek el az országos kompetenciaméréseken,
valamint minden nyolcadikos gyermekünket felvették az általa
választott középfokú oktatási intézménybe.
Ennek több oka van. Az iskola pedagógusai igyekeznek mód-
szertanilag, tartalmilag a lehető legjobb oktatást nyújtani.
Ennek érdekében az iskola vezetése folyamatosan óraláto-
gatásokat végez, ellenőriz. Az órákat, a tanítási folyamatot a
kollégákkal együtt elemezzük, értékeljük, jobbító szándékú
javaslatokat teszünk… majd ismét órát látogatunk. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy egységes, magas szintű
követelmények elé állítsák a diákságot.

A 2011-2012-es tanév során közel 60 pedagógus (szinte az
egész ország területéről) látogatta meg intézményünket,
hogy betekintést nyerhessen tanítási módszereinkbe, az isko-
la életébe.
Az MTA és a Szegedi Tudományegyetem felkért minket egy
együttműködésre, melyben iskolánk jelenleg első évfolyamos

tanulói részesei lehetnek egy nyolc évet felölelő longitudinális
mérésnek. Az ELTE együttműködési szerződést kötött velünk
a tanító-tanárképzést illetően.

Tehetségpont lett az iskola

Nagyon friss, örömteli hír, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta tehetségpont
működési kérelmünket, így iskolánk Regisztrált Tehetségpont-
tá vált.

A versenyek is sok örömet okoztak

Ebben a tanévben számos iskolai háziversenyt rendeztünk
mind az alsó, mind a felső tagozaton. A házi versenyeken jól
teljesítő tanulóink indulhattak a megyei megmérettetéseken.
Közülük legnagyobb büszkeségünkre többen jutottak be az
országos döntőkbe. (Matematika, komplex verseny, angol,
sakk.)
Kiváló eredmények születtek a művészetek (rajz) és a test--
nevelés területén is. Mindkét esetben több forduló után
megyei döntőbe kerültek a gyerekek. 
(A részletes tanulmányi és sporteredményekről honlapunkon
olvashatnak: www.iskola.telki.hu )

A közösség is összekovácsolódott

Az iskolában nemcsak tanulnak a gyerekek, hanem igen aktív
közösségi élet is folyik. A DÖK (diákönkormányzat) több, alsó
és felső tagozatot érintő témanapot szervezett. Épp olyan
nagy sikere volt az angol munkaközösséggel közösen
szervezett Halloween Angol Témanapnak, mint az Afrika, vagy
Olasz Témanapoknak. 
Nemcsak a DÖK szervezett iskolai programokat. A napközis
munkacsoportnak köszönhetjük a farsangot, a Márton-napot.
Nagyon nagy sikere volt idén a Tavaszi Szél versíró pályázat-
nak, a Művészeti Gálának, valamint az első Iskolai Sakk-Nap-
nak is.
A Sakk-Napon Fehér Ádám nemzetközi mester 44 gyereknek
adott szimultánt. (124 jelentkező közül kellett kisorsolnunk a
szerencsés résztvevőket.) Harmadikosaink részvételével
nagysikerű sakkbemutató volt az iskola elé festett sakktáblán,
valamint érdekes előadásokat hallhattak az érdeklődők.
Idén is feszült izgalom kísérte a Tudás Próba tantárgyainak
húzását. Mire a cikk megjelenik, jól felkészült ötödik, hatodik
és hetedikes diákjaink már számot adtak tudásukról, és nyol-
cadikosaink tulajdonosai lesznek egy sikeres iskolai angol
nyelvvizsgának.
Az erdei iskolákon kívül több „apró” és két nagyszabású kirán-
dulás is volt az iskola szervezésében. A lelkes jelentkezők
ősszel az Őrségben kirándultak, és részesei lehettek a Tök-

Tanév vége felé…
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A Pátyi Iskola immár 6. alkalommal rendezte meg a megyei
szintű „Aradi Jenő Rajzversenyt” felső tagozatosok számára,
amelyre már több éve küldenek a Telki Iskolából is igényes
munkákat.

A kategóriák a következők voltak: fekete-fehér és színes
csendélet, nagy külső vagy belső tér, illetve portré rajzolása.

Idén a 7. és a 8. évfolyam pályázói közül négy tanuló jutott

tovább. Arató Rebecca (7. osztály) színes ceruzával, Kertész
Julcsi (8.a) és Koltai Bea (8.b) akvarell-lel, Rémai Lili (8.b)
pedig szénnel készített csendéletet az iskolai és a megyei for-
duló során. Julcsi harmadik, Bea, Lili negyedik, Rebecca
pedig hatodik lett az igen erős színvonalú versenyen.
Köszönjük és gratulálunk nekik, hogy május 12-én szombaton
délelőtt is ilyen szép eredményeket értek el!

Maronicsné Dávid Anna

fesztiválnak. Tavasszal Debrecen környékén tettek egy nagy
kirándulást, ahol többek között ellátogattak a túzokrezervá-
tumba.
A fentieken kívül számos osztályprogram (színház, mozi láto-
gatások, cirkusz, bábszínház, kiállítások, múzeumlátogatások
stb.) tették színessé az elmúlt tanévet.
Bízom benne, hogy minden kisebb-nagyobb diákunknak adott
valami olyat ez a tanév, melyre később szívesen fog vissza-
emlékezni!

Jön a gyereksereg által nagyon várt szünidő

Az iskola diákjai és pedagógusai nevében nagyon nagy
köszönetet szeretnék mondani a polgármester úrnak, valamint
Telki község képviselő-testületének az intézményhez, az
oktatáshoz való hozzáállásukért, támogatásukért.
Köszönet illeti a szülőket, mert ebben a tanévben mind
anyagilag, mind erkölcsileg sokszor kaptunk támogatást, elis-
merést.
Természetesen köszönjük az Óvoda–Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány támogatását, melyre a jövőben is
számítunk.
Biztosan minden olvasó tudja, hogy a magyar közoktatás vál-
tozás előtt áll. Akárhogyan is folytatódik az út, a biztos,
szerető családi héttér, a szakmailag, emberileg megfelelő
pedagógus mindenképpen szükséges ahhoz, hogy gyer-
mekeinkből felelősen gondolkodó, testileg, lelkileg
egészséges felnőtt váljék.
Ehhez kívánok kollégáimnak, a szülőknek erőt, hitet és
kitartást, a gyerekeknek pedig élményekben, vidámságban
gazdag szünidőt!

Sarlós Erzsébet
Igazgató

Az elmúlt tanév számokban, adatokban
Színház, Múzeum, Parlament, Kirándulások, Mesemaraton
Ebben a tanévben összesen: 16959 kg papírt gyűjtöttünk!
Jártunk még: Cirkuszban

Csodák Palotájában 
Hagyományok Házában 
Drámapedagógiai foglalkozáson 
Nagykarácsonyban 
Etyeki Tejüzemben 
Korda Filmstúdióban
Magyar Rádióban 
Vivicittán 
Kapcsolda program 
Öreg Tölgy Tanösvényen 
Sítáborban 

Angol versenyek, amelyeken indultunk:
1. EngRead: Darab Szabina (Debrecen, országos, 29.)
2. Short Story Writing (Nagykovácsi, Amerikai Iskola,

A.Dominika 6.c oklevél)
3. Angol vers-és prózamondó (Sóskút, sokan előkelő

helyezést értek el…)
4. The Big Read Again
5. The Oxford Olympics Competion 

Iskolai téma napok (DÖK is):
1. Halloween (angolos)
2. Afrika nap (DÖK)
3. Olasz nap (DÖK)
4. Föld napja (iskolai)
5.  Sakk nap (Iskolai)

Tanulmányi versenyek
321 gyerek vett részt összesen 36 tanulmányi versenyen

Sportversenyek
77 egyéni és csapat sportversenyen vettek részt az iskola
diákjai

Iskolai PR
Telki Napló,
Buda környéki Iránytű,
Új Katedra,
Köznevelés,
HVG,
Sakkvilág,
Kossuth Rádió (eddig háromszor, de még leszünk…)
Hír TV,
MTV 1 (még leszünk…)

Ennél rosszabb évünk sosem legyen! 

Szép eredmények a rajzversenyen
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Természet

Telki gyönyörű, ter-
mészetes környe-
zetben fekszik, így
nem meglepő, hogy
néha esténként, éj-
szakánként táplá-
lékot kereső vadak
fordulnak meg az
erdőszéli kertek-
ben. Közülük is talán
az egyik legtöbbet
látott vendég a róka.
A rókák a ragadozók
(Carnivora) rendjén
belül a kutyafélék
(Canidae) családjá-

nak rövidlábú képviselői. A róka név alatt gyakran csak a
vörös rókát (Vulpes vulpes) értik. Rendszertani szempontból
megkülönböztethetjük a rókák (Vulpini) nemzetségét a valódi
kutyaformák (Caninae) másik ágától, a kutyákétól (Canini).
A rókák szeme jól alkalmazkodott a sötétben tájékozódáshoz,

és hallásuk is kiváló. Képesek érzékelni még a magas han-
gokat (például a füvön szaladó apró rágcsálókét) is.
Érdekesség, hogy nem csak a pofájukon nő „bajszuk”,
hanem a lábukon is, ez segíti őket a tájékozódásban. Ügyes
és tanulékony állat, amelyet a mesékben sokszor ruháznak fel
különleges képességekkel - talán ezért is született a mondás,
hogy „ravasz, mint a róka”.
Szinte nincs is olyan magyar gyerek, aki ne ismerné Fekete
István Vukját. A történet a kis róka viszontagságos életéről
szól: családja elvesztése miatt előbb csúffá teszi a
„simabőrűt”, majd az emberek által fogva tartott rókalányt is
kiszabadítja, akivel egy nagy, boldog családot alapít.
A rókák elsősorban kisebb állatokra vadásznak, ezért – és
persze más ragadozók miatt is - kölyök vagy háztáji
állatainkat is érdemes éjszakára biztonságos helyen tudnunk.
Ha veszett állattal találkozunk, annak viselkedése fura lehet,
azonban a környékbeli erdőkben lévő példányok rendszere-
sen immunizálva vannak veszettség ellen. Sokan mérgezik,
vadásszák a rókát, pedig hasznos állat. Leginkább úgy
védekezhetünk az ellen, hogy a településekre merészked-
jenek vadászni, hogy nem szemetelünk.
A kertekbe lopózó rókák általában igen félénkek, így ha
emberrel találkoznak, elmenekülnek a helyszínről.

A hónap állata 
A róka

Terítéken természeti
értékeink

A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (BNE) –
a Budakeszi Önkormányzattal, valamint az
Egyesület pártoló tagjaival közösen előadóülést rendez az
Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő u. 108.) július 5-
én, csütörtökön, 16 órai kezdettel, „Két működő natúrpark
bemutatkozik Budakeszin” címmel.

Az előadóülés programja a következő:

Elnöki megnyitó – Tartja Dr. Darkó Jenő, a BNE elnöke

Előadások: - Bemutatkozik az Írottkő Natúrpark
Bemutatja: Somogyi Györgyné, az Írottkő Natúrpark titkára
Bemutatkozik a Körösök Völgye Natúrpark (KVN)
Bemutatja Kovács Krisztián, KVN vezetőségi tag
Kérdések, hozzászólások
Elnöki zárszó

A szervezők számítanak mindazok részvételére, akik ter-
mészeti és kulturális értékeink megismerését, megis-
mertetését és védelmét fontosnak tartják, és ebben mások
sikereit, elért eredményeit tanulságosnak és követendőnek
tekintik. A részvétel ingyenes.

A rendező szervezetek nevében:
Dr. Darkó Jenő sk.

a BNE elnöke
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II. rész – Az orsóférgesség
Kedvenceink féregfertőzöttségének megelőzése nagyon
fontos, állataink és családtagjaink védelmében is! A
megelőzési lehetőségek számba vétele előtt célszerű
megismerni a férgességek kialakulásának módját.

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.

Fonálférgek: orsóférgesség (Toxocara, Toxascaris
fajok)

Orsóférgekkel kb. a
hazai kutyák, macskák
harmada fertőzött, az
egyik legelterjedtebb
parazitás betegség.
Ezeknek a férgeknek
jellemzője, hogy a
vemhes anyaállat
szervezetében addig
„alvó” állapotban

eltokolódott férgek a vemhesség 40. napja körül „felébrednek”
és vándorlásba kezdenek. Ekkor a magzati keringéssel eljut-
nak a magzatba és az anyaállat tejmirigyébe is. A jelenség
következménye az, hogy a megszülető kiskutyák már fer-

tőzötten jönnek a világra, vagy ezt követően a szoptatás
során fognak fertőződni. A kölykök szervezetében a lárvák
vándorlást végeznek a májban, tüdőben, majd a vékonybél-
ben kifejlett, kb. 10-15 cm-es férgekké alakulnak. A kifejlett
férgek petéket termelnek, amelyek az állatok bélsarával ürül-
nek a külvilágra. Ezért kedvenceink a kóbor, vagy nem (illetve
nem megfelelően) féreghajtott kutyák, macskák (esetleg
rókák) ürülékének elfogyasztásával is fertőződhetnek.

Amennyiben az ember felveszi a petéket, az ún.: „vándorló
lárva betegség (larva migrans)” jön létre.  A féreglárvák a
belső szervekben (tüdő, máj) vándorlást végeznek, eljuthat-
nak a szembe is, anélkül hogy továbbfejlődnének. Vándorlá-
sukkal szövetkárosodást, helyi gyulladást okozhatnak. 

Elsősorban a 3-5 éves korú gyermekek vannak kitéve a fer-
tőzésnek. Egyrészt immunrendszerük fejletlenebb, másrészt
a higiéniás szokásokat ebben az életkorban még kevésbé
tartják be (kézmosás, föld megevésének hajlama).

Elsősorban az orsóférgességek miatt fontos a kölyökkutyák,
kölyökmacskák korai féreghajtása az alábbiak szerint:
Nagyon fontos lenne, hogy minden vemhes szukát a
vemhesség 40. napján féreghajtsák!

A megszülető kölyköket és velük együtt az anyaállatot a 2.,
4., 6. és 8. héten ismételten féreghajtsuk! Ennek az az oka,
hogy a szoptató anyaállat szervezetében a hormonális hatá-
sokkal összefüggésben újra és újra féreglárvák aktiválódhat-
nak a szoptatás ideje alatt, amelyek fertőzhetik a kölyköket.

Paulina Anna
Klapka Állatklinika

Férgességek megelőzése 
Kedvenceink és családunk védelmében
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2012. május 22.-én Nagykovácsi Öreg Iskolájában ünnepé-
lyes keretek között átadták az újonnan létesült Sisakvirág
tanösvényt. Az átadásra, más civil szervezetek mellett
meghívást kapott a Kokukk Egyesület is. Az ünnepségen részt
vett és rövid köszöntőt mondott a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságtól Füri András igazgató, Sipos Katalin igaz-
gatóhelyettes, Ugron Ákos a Vidékfejlesztési Minisztérium
osztályvezetője, Bencsik Mónika Nagykovácsi pol-
gármestere, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt Budakeszi
Erdészetétől Keszléri József erdészetvezető. 
A Sisakvirág tanösvény létrehozása Periurban Parks pályázat
támogatásával valósulhatott meg, üzemeltetője a Duna-Ipoly
Nemzeti Park. A tanösvény célja megismertetni a táj ter-
mészeti értékeit és a védelem lehetőségeit. Névadója a
boglárkafélék családjába tartozó, védett farkasölő sisakvirág
(Aconitum vulparia), amely egész évben megfigyelhető. 
A köszönetnyilvánítások után, és a tanösvény létesítésének
körülményeiről, valamint a pályázatról szóló rövid tájékoztatót
követően, Halász Antal őrszolgálat vezető tartott
ismertetőt a tanösvény látnivalóiról. Sajnos a kedvezőtlen
időjárás és a rossz útviszonyok miatt a tervezett helyszíni
bejárás elmaradt.
A 9 db tájékoztató táblás állomásból álló Sisakvirág tanösvény
közel 10 km hosszú, két irányból is jól megközelíthető. Egyik
végpontja, - indító táblája Nagykovácsi határában található, a
Zöld háromszög jelzésen haladva, a Csergezán kilátót érintve
lehet elérni a Telki országút mellett található másik végpontot.
A tájékozódást segítik a sisakvirágot ábrázoló kis táblák, és a
turistajelzések.
Az útvonal jól járható, több helyen szép kilátásban
gyönyörködhetünk, számos érdekes és ritka védett
növényről, állatról, továbbá geológiai látnivalóról szerezhet-
nek hasznos ismereteket a látogatók, és kultúrtörténeti
érdekességként a Nagy Kopasz - hegy kilátójában Csergezán
Pál festőművész munkásságáról is olvashatunk.    
Szívből ajánljuk figyelmébe mindenkinek az újonnan létesült
Sisakvirág tanösvényt. A gyönyörű erdei környezetben, jó leve-
gőn tett kirándulás remek lehetőséget nyújt a kikap-
csolódásra, lakóhelyünk közelében található természeti
értékek megismerésére.

Vass Imréné - Kokukk Egyesület 

Új tanösvény a Budai Tájvédelmi
Körzetben

 



Immár második éve, hogy a Galéria lehetőséget kap a Telki
Fesztivál szervezőitől, és a fesztivál 0. napján idén is meg-
nyithatta kapuit a látogatók előtt.
Egy egyedülálló csoportos kiállítás megnyitójára gyülekeztek
az érdeklődők május 17-én. A szervezők ezúttal is olyan
művészeket hívtak meg, akiknek a munkáit eddig még nem
láthatták Telkiben. Nagyszerű realista festmények sorakoztak a
falakon, várták, hogy minél többen nézzék meg őket.
A kiállítás érdekessége volt, hogy egy neves, Budaörsön élő
művész-dinasztia több tagját is a kiállítók között köszönthettük.
Czene Ágnest, akinek édesapja és nagyapja is korának híres
művésze volt. Fiát, T. Czene Istvánt, aki civilben Budaörs alpol-
gármestere és a BUM Art (Budaörsi Művészek Egyesülete)
alapító tagja, feleségét, Mészáros Vivient és sógornőjét,
Mészáros Erzsébetet. Az ő festményeik szinte egy egész
falfelületet elfoglaltak. Gyönyörű tájképeket és csendéleteket
hoztak bemutatkozásul a telki művészetkedvelőknek.
Ezen kívül találkozhattunk még egy korábban hivatásos
katonaként dolgozó, de a 60-as évek óta festészettel is
foglalkozó művésszel, Koncz Csabával aki már-már a fotóre-
alizmus határait súrolva adja vissza élményeit a vásznakon,

és egy fiatal képzőművésszel, Pécsi Zsolttal is. Utóbbi művész
egy speciális technikával is megismertette a látogatókat, ez az
ún. dermoplasztika (Révai lexikon szerint: "dermoplasztika
vagy dermatoplasztika - a bőrhiányok pótlása képzőműtét
útján"). A definíció olvasván igazán kíváncsi voltam, mit is
takar ez a valóságban. A kiállításon bemutatott alkotás láttán
el-csodálkoztam a két művészet ötvözetén. Nagyszerű és tény-
leg egyedi alkotás volt a Sügérek c. képe, ahol a festett háttér-
ből kiemelkedik a dermoplasztikával megalkotott hal.

Természetesen most is volt helyi kiállító. Ezúttal a házigazda,
Márton Ildikó valamint Scheer Gizi néni is készített alkotásokat
erre az alkalomra.
A kiállítást a Kiss Zenede két növendékének, Galló Lillának és
Dura Kingának fuvoladuója tette még hangulatosabbá,
emlékezetesebbé.
A kiállítást a fesztivál ideje alatt is sokan látogatták, de aki
ebben a zsúfolt másfél napban nem jutott el megnézni, megte-
hette utána is, hiszen május 31-én zárta kapuit.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak, Telki Község Önkor-
mányzatának, a Solong Press Kft.-nek és a Frisskenyér Pék-
ségnek, hogy létrejöhetett a kiállítás. 
Köszönet a szervezőknek és az őket segítő önkénte-
seknek, hogy idén is megrendezésre kerülhetett a fesztivál.

ZA
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Tavaszi zsongás volt a Pipacs
Galériában
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Amikor kihallgattuk a Grand hotelbeli zsűriző séfeket, akik
minden évben lejárnak a bográcspartira bíráskodni, éppen azt
mondták egymásnak: „Te ezek komolyan gondolják ezt a bulit,
mert egyre többen vannak”. Így hát akkor arra gondoltunk,
meg fogjuk rendezni az ötödiket is!
Hát igen, ez így volt a statisztikák szerint is. A június 9-i
versenyre 18 csapat nevezett tizennyolc féle bográcsos pálya-
munkával, azaz 6 csapattal több, mint egy évvel ezelőtt.
Nehéz dolga volt a zsűrinek, mert fantasztikus ízvilágú remek-
művek rotyogtak a kondérokban, így minden díj elkelt: első
lett a „Telki Önkormányzat” csapata tejszínes csirkeraguval,
második a „Hola Chica” bajai halászlével, harmadik az
„Ízkovácsék” a sörömpörkölttel”. Különdíjban részesült az
„Orgona utca ízei” csapat sűrűleves telki módra művével, a
közönségdíjat pedig a „TeKáBuc” kapta a kiváló káposztás
slambucért. A csapatok jó része helyi érdekeltségű volt, de
„intersziti” nevezőink - úgymint a pannonhalmi „Pándzsa
klub”, vagy a budaörsi „CsaBikák” és „Matyi és az Oroszlánok”
- is emelték a rendezvény színvonalát jelenlétükkel. Az
időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, este 9 óráig remek
időnk volt, így addigra már az összes táncos lábú gourmand
ropta a csacsacsát az aszfalton. A fél 10-es vad zápor sem
fogta vissza a hangulatot, mert feltaláltunk egy új tánc stílust,
a „pavilonost” (a palotás után szabadon).
Ennek lényege, hogy húzni kell legalább két-három pavilont a
zenekari pavilon elé és táncolni alatta, amikor jól esik®! A
zenét a tatai Retro Moss Band szolgáltatta kitartóan a szakadó
eső ellenére. A kiváló étkek mellett meg kell említeni, hogy
világszínvonalú, zamatos pálinkák kerültek elő majd minden
csapattól.
Egyszóval a Völgy utcai családok baráti közösségének ismét
sikerült megmutatniuk ezt az összetartást. Köszönet jár nekik
és minden lelkes résztvevőnek!
Hiszen hogy is állt össze ez a buli? Úgy, hogy Pardavi Laci
mindent elintézett és hozatott padokat, asztalokat, ToiToi-t,
engedélyeket a Telki Önkormányzattól, sört a Sörgyártók
Országos Szövetségétől, díjakat a Expanzió Kft.-től és Bögi
Ágnes fazekas mestertől, zsűrit a Grand Hoteből,
meghívókat, táblákat a Sásdiék nyomdájából, 4 db pavilont
pedig a Redőnygyártó Refalux Kft.-től.

Rácz Ildi a játszóházat szervezte meg, az új szomszédok,
Józsa Gabiék most debütáltak, Juhász Ádi, Dömötör Sanyi,
Rédey Ivánék, Cseh Gergőék, Hegedűs Gabiék, valamint
Simon Laciék pedig hangyaszorgalommal készültek elő a
partira és szedelőzködtek össze a buli végén.
Még egyszer köszönet a barátságért, a jó szóért és a
részvételért! Jövőre is kifőzünk valamit!

Kiss-Leizer György

A negyedik Völgy utcai Bográcsparti
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Az a tapasztalatom, hogy a szülők általában esztétikai kérdés-
nek tekintik a fogszabályozás lehetőségét, pedig az egyik leg-
fontosabb eljárás a fogászatban: fogszabályozással szinte
minden fogazati rendellenességet helyre lehet állítani, néhá-
nyat közülük nagyon egyszerűen, főképp gyermekkorban. 
A legmegfelelőbb időpont a fogszabályozó kezelés megkez-
déséhez a vegyes fogazat időszaka, ekkor a rendel-
lenességek helyreállítása általában kivehető készülékek alkal-
mazásával történik. Az időben elkezdett fogszabályozó
kezelés nem csupán jobb végeredményt, hanem rövidebb
kezelési időt is biztosít. 
Egyértelműen kijelenthető, hogy ennek megvalósítására akkor
van lehetőség, ha kiemelt figyelmet fordítunk a tejfogak szu-
vasodásának korai felismerésére és ellátására, mert esztétikai
és funkcionális szerepük mellett feladatuk, hogy helyet biztosít-
sanak a később előtörő maradó fogak számára, vagyis na-
gyon fontos, hogy elkerüljük idő előtti eltávolításukat. A tejfo-
gak ellátatlan szuvasodása a gyökércsúcs körüli terület fertő-
ződéséhez vezethet, ami megzavarhatja a maradó fog koro-
nájának zománcfejlődését, illetve ha a szuvas tejfog a maradó
foggal érintkezik, előbb-utóbb azon is caries alakulhat ki.
A fogszabályozó kezelések célja tehát nem csupán az
esztétikai igények kielégítése, hanem a normál funkció kiala-
kítása, és a meglévő eltérések helyreállítása is.
Ennek jelentőségét elsősorban az adja, hogy a fogazat
szabálytalansága különböző káros következményekkel járhat,
ezek közé tartozik a már említett fogszuvasodás, továbbá az
ízületi rendellenességek és a korai fogágy betegség, mely
idővel a fogak elvesztéséhez is vezethet.
Gyakran előforduló probléma a fogak nagyfokú torlódottsága,
melynek következtében nehezebben tisztítható felületek jön-
nek létre, így ezeken a területeken könnyebben alakulhat ki
fogszuvasodás, valamint az ennek következtében eltávolításra
kerülő tejfogak   helye beszűkül, ami miatt a maradó fogak
előtörése nehezített, vagy egyáltalán meg sem történik.
Komoly problémát okozhatnak a súlyos harapási eltérések is:
ilyen pl. a krónikus ínygyulladás, mely a fogágy csontjának
pusztulásához, végül az ép fogak lazulásához vezethet. A fel-
soroltakon túl felmerülhet problémaként beszédzavar, illetve a
rendezetlen fogazat pszichés zavarokkal is járhat, ami sokszor
a gyermek visszahúzódottságát okozza. Az eltérések kialaku-
lásában szerepet játszhatnak öröklött, illetve szerzett
tényezők egyaránt: ez utóbbiak lehetnek rossz szokások is,
melyekre ha időben fény derül, könnyebben helyreállíthatóak
az eltérések. A leggyakrabban előforduló gyermekkori rossz
szokások közé tartozik az ujjszopás és a nyelvlökéses nyelés,
melyek nyitott harapáshoz vezethetnek, valamint a fogak
csikorgatása, mely a fogak lekopását és az ízületek fájdalmát
okozhatja.
Szerzett eltéréseket okozhat a tejfogak idő előtti eltávolítása,
melynek következtében a szomszédos fogak bedőlnek, illetve
a harapás is süllyedhet. Ezen kívül igen gyakori probléma a
felső metszőfogakat ért trauma hatására az érintett fogak
keresztharapásba kerülése, és gyakran tovább fokozza a
helyzet súlyosságát, hogy ezt követően az adott tejfogat váltó
maradó metszőfog egyáltalán nem, vagy rendellenes
helyzetben tör elő.

A pontos diagnózis felállításához szükség van a fogak és a
szájüreg vizsgálatára, panoráma- és teleröntgen felvételek
készítésére: ezeken láthatóak többek között a fogívek helyzeti
és alaki eltérései, a fogak helyzete, fejlettségi állapota, illetve
az is, hogy van e számukra elegendő hely a fogívben. A
kezelés megtervezéséhez mindenképp szükség van lenyo-
matvételre. Mindezek alapján pontos képet kaphatunk az
elvégzendő kezelés menetéről, várható időtartamáról
egyaránt.
Hat éves kor körül a szájüregben megjelennek az első
maradó őrlő fogak, melyek épségére fokozottan oda kell
figyelni, hiszen nagy jelentőséggel bírnak a későbbiekben,
ezért javasolt a barázdazárás elvégzése az előtörésüktől
számított fél éven belül.
A megelőzés érdekében is érdemes minél előbb meglátogat-
ni a fogorvosi rendelőt, hiszen ha a gyermek megismeri a ren-
delői környezetet, akkor a későbbiekben esetlegesen szük-
ségessé váló beavatkozásokra nem a környezetéből átvett
alaptalan félelemmel fog érkezni, hanem ismerősként,
szívesen vesz részt a kezeléseken.

Nem esztétikai kérdés: 
a gyermekkori fogászati szűrés és fogszabályozás jelentősége

Árak a Telki Kórházban

Panoráma röntgen 5.000 Ft
Tele röntgen 6.000 Ft
Lenyomatvétel tervezéssel 12.000 Ft
Kivehető fogszabályozó készülékek 45.000-55.000 Ft
Aktiválás 6.000 Ft

Dr. Pfeifer Barbara rendelése:
Hétfő – Csütörtök 9:00-20:00, Péntek 9:00-16:00
Fogszabályozás szakrendelés: Dr. Káldy Adrienn
Szerda 15:00-20:00

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

Dr. Pfeifer Barbara fogorvos és szájsebész szakorvos
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS
TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁN-

RENDELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, 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

0 6 / 3 0 / 9 8 5 - 9 0 6 0

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:

Csörögits Tivadar és Gerlóczy Magdolna
gyermeke: Gerlóczy-Csörögits Mária Erzsébet
Bérces Gábor és Mikola Andrea gyermeke:
Bérces Konrád Zádor

Jó egészséget kívánunk!
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24 órás 
közbiztonsági 

szolgálat
Amennyiben 

bűncselekményt észlel
környezetében, január
óta már a budakeszi

közbiztonsági szolgálat-
nál is bejelentheti a 
06-30-621-2092-es 
telefonszámon, ahol
azonnal értesítik az

ügyeletes járőr(öke)t.

Hirdessen a Telki
Naplóban

– Rendkívül magas vásárló-
erővel rendelkező célcso-
portot érhet el.

– A vezető piackutató inté-
zetek fogyasztói vásárlóerő-
index kutatásai szerint Telki
az egyik legnagyobb vásár-
lóerővel rendelkező ma-
gyarországi település.

– A helyi felmérések szerint a
telki lakosság közel 75%-a
Budapestről kiköltözött, de a
városhoz kötődő, családi
házban élő, döntő több-
ségében fiatal vagy középko-
rú, vállalkozó vagy vezető
értelmiségi foglalkozású, élet-
módjából adódóan jellem-
zően több autót tart fenn. A
jövőt bizakodóan ítéli meg; a
családonkénti átlagos gyer-
mekszám három, ami maga-
san az országos átlag feletti
érték.

– Üzenete garantáltan célba jut.
– Ingyenes terjesztés „házhoz

szállítással”.
– Elhanyagolható a med-

dőszórás.
– A Telki Napló olvasottsága

magas, a lakosság körében
kedvelt és igényelt hír-
magazin.

– Hirdetése magas minőségű
tartalmi környezetben és igé-
nyes formában jelenhet meg.

– Tudatosan maximalizáljuk a
lapban megjelenő hirdetések
mennyiségét.

– A teljes terjedelem legfeljebb
25 %-át tehetik ki a hirde-
tések.

Hirdessen 
honlapunkon!

A telki portál (telki.hu) a Telki
Önkormányzat hivatalos hon-
lapja. Olvasói jellemzően a
közel 5000 fős település és a
több tízezres lélekszámú kör-
nyező régió lakosai, valamint
a községre költözni szándé-
kozók, a Telki iránt érdek-
l ő d ő k .
Telki sajátos szociokulturális
összetétele miatt országosan
is a legnagyobb internet pe-
netrációval rendelkező tele-
pülés - gyakorlatilag minden
háztartásban van egy vagy
több internet hozzáférés, és a
lakók aktívan használják is az
internetet tájékozódásra, va-
lamint ügyeik intézésére. A
kiemelkedő vásárlóerejű kö-
zösség első és egyetlen
portál jellegű honlapja a
telki.hu, amely a helyi kom-
munikáció fő csatornája.

Hirdetésfelvétel és további
információk: személyesen

a Telki Polgármesteri
Hivatalban, illetve 

06-26/ 572-003-as telefon-
számon.
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