


Az utóbbi időben számos fóru-
mon - testületi ülésen, lakossági
fórumon, személyes beszél-
getésen, cikkben, szórólapon,
kérdőíven és Facebook bejegy-
zésben - esett szó a csatorná-
zásról. Mindez együttesen szá-
mított a máshol oly annyira hi-
ányzó, úgynevezett „lakossági
tájékoztatás”-nak és egyeztetés-
nek.

Lehetett volna profibb, lehetett volna lilább, vagy gömbölyűbb.
A lényeg, hogy a létező legnehezebb utat, a demokratikust
választva, sok súrlódáson és félreértésen keresztül végül
megtörtént a szükséges tájékoztatás és egyeztetés. Az
általános és országos gyanakvás légkörében természetesen
mindez nem volt egyszerű, de remélem, hogy itt helyben ismét
erősödött a közbizalom, hiszen végül minden az én korábbi
állításaimat igazolta, és a helyi polgárok érdekeinek
megfelelő döntés született.
A képviselő-testület rendkívüli ülésén a kiküldött kérdőívek
és a lakossági egyeztetések alapján úgy döntött: új körülmény
megjelenéséig, pályázati források bevonásának lehetőségéig
felfüggeszti csatornázási programját.
Magyarul nem mondtunk le a csatornázásról, továbbra is
fontosnak tartjuk, és nem söpörjük a szőnyeg alá. Nem leál-
lítottuk, csak felfüggesztettük a programot. Ez kötelez minket
a téma napirenden tartására. Évente fogjuk felülvizsgálni a
lehetőségeket, és egyeztetjük az ingatlantulajdonosokkal az
aktuális körülmények ismeretében. Amennyiben megjelenik
egy pályázati lehetőség, automatikusan megindul az
egyeztetés, és ha van rá esélyünk, akkor megvalósítjuk a
beruházást.

Az ingatlantulajdonosok, és kiváltképp az itt élők ellenében,
az ő ellehetetlenítésük árán azonban nem történik fejlesztés.
A döntést azonban az érintettek véleményének ismerete
nélkül lehetetlen volt meghozni.
Remélem, minden érintett megnyugodott és látja: ismét az
történt, amit mondtam, és nem az, ami a rémhírekben terjedt.

Minden csatornán: csatorna
Részlet a telki.hu-n megjelent hosszabb írásból:
Telki nem teljesen csatornázott. A Hosszúhát nagy része és
néhány további utca, valamint a későbbi fejlesztési övezetek
nincsenek csatornázva.
A csatornázatlanság sok szempontból sem jó. Rossz az ingat-
lantulajdonosoknak, mert a derítők szippantása drága, mace-
rás és kellemetlen. Rossz, mert ingatlanjaik értéke ala-
csonyabb, mint amennyi lehetne. Rossz a közösségnek, mert -
legalábbis az elmúlt években - a csatornahasználati díj helyben
hasznosult, azaz a csatornahasználó valamilyen más formában
(útjavítás, iskola, stb.) visszakapott befizetéseiből, hisz a szenny-
víztisztító üzem üzemeltetője 100%-ban az önkormányzat volt
- ezzel szemben a szippantások díja nem telki bejegyzésű vál-
lalkozásokhoz kerül. Rossz a közösségnek és a környezetnek,
hisz a többnyire nem vízhatlan derítőkből folyamatosan
szivárog a talajba a szennyvíz és elszennyezi azt.
Az ide vonatkozó EU-direktíva 2014-ig előírja, hogy mely
területeknek milyen mértékben kell csatornázottnak lenniük.
Nekünk 100%-os csatornázottsággal kellene rendelkeznünk a
megadott határidőre. (folytatódik...)
Részletes írásom csatornázással kapcsolatban a www.telki.hu
oldalon olvasható.

Deltai Károly
polgármester
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A polgármester naplója
Csatornázás: demokratikus és reális döntés született

Csatorna
Kérdések és válaszok

Az utóbbi időszak egyik
legnagyobb visszhangot
kiváltó eseménye az az
önkormányzat által végzett
felmérés volt, amelynek
kérdései arra irányultak,
hogy a csatornázatlan
területeken élők szorgal-
mazzák-e a közmű kiépí-
tését, illetve vállalnák-e
annak költségeit.

Az önkormányzat ugyanis fel szeretné mérni, mely területen
lakók szeretnék, ha kiépülne a közmű, és azokban az utcák-
ban, ahol a lakók több mint fele szeretné, megvalósítanák a
beruházást.

Érdemes azonban mérlegelni, hogyan döntenek a tulaj-
donosok, ugyanis ha valaki előtt megépül a csatornahálózat,
és technikailag megoldható, hogy rácsatlakozzon a ge-
rincvezetékre, de ezt nem teszi, talajterhelési díjat (3.600
Ft/m3) kell fizetnie. Ez egy átlagos családnak akár havi 30-40
ezer forintos pluszkiadást jelentene. Ezek mellett egy har-
madik lehetőség is felmerült: a házilag létesíthető szenny-
vízkezelő berendezés.

Ha a csatorna kiépül, a várható kiadások tehát igen borsosak
lesznek, szól a lakossági vélekedés. Fontos hangsúlyozni
azonban, hogy az önkormányzat nem akarja minden áron
megépíteni a hiányzó részeken a csatornát. Felmérik a
helyzetet, aztán a beérkező válaszokat értékelve, utcaszin-
ten, minden szempontot alaposan mérlegelve döntenek.
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Az önkormányzatival párhuzamosan olyan lakossági
kezdeményezések is indultak, amelyek saját erőből mérik
fel, ki, milyen feltételek mellett támogatja, vagy éppen nem
támogatja a közmű kiépítését. Az önkormányzat ezeket a nyi-
latkozatokat is figyelembe veszi, de kérdéses esetekben a nyi-
latkozót visszaellenőrzi.

A lapunkhoz eljuttatott véleményeket összegezve a legtöbben
úgy gondolják, jó lenne megépíttetni a közművet, de az egy
családra eső terhek olyan óriásiak (egy-másfél millió forint),
hogy azt a mai nehéz gazdasági helyzetben csak úgy tudnák
vállalni, ha valamilyen uniós pályázaton sikerülne támogatást
nyerni hozzá. Így ugyanis a mostaninál jóval kisebb összeggel
kellene a lakóknak hozzájárulniuk a költségekhez.  Az önkor-
mányzat aktívan keresi annak módját, hogy egy esetleges
majdani pályázaton Telki képes legyen külső forráshoz jutni.
Van még egy neuralgikus pont: az elvi csatlakozási díj. Ezt
ugyanis - ahogyan korábban is - a gyakorlati építési költ-
ségeken túl kell fizetni. Sokan azonban nem értik, hogy
azután, hogy a lakók költségén megvalósul a beruházás, miért
kellene a tulajdonosoknak további összeget fizetniük az ön-
kormányzat számára. Az összeget azonban 2002 óta folyama-
tosan elkérik a csatlakozóktól, így változtatni kellene a szabá-
lyozáson ahhoz, hogy ebben az esetben ez ne terhelje az
ingatlantulajdonosokat. Egy ilyen döntés azonban az önkor-
mányzat álláspontja szerint nehezen kezelhető, és sok fe-
szültség forrása lenne.

A várható, tulajdonosokat terhelő költ-
ségek pályázati támogatás nélkül:

A legalacsonyabb költségbecsléssel számolva ingatlanonként
bruttó 612.078 Ft fejlesztési hozzájárulás és bruttó 454.602 Ft
egyszeri rácsatlakozási díj (összesen kb. 1.067.000 Ft), plusz

az ingatlanon belüli kiépítés költsége (kb. 100-200.000 Ft) ter-
helné az érintetteket.
Amennyiben az ingatlan előtt lévő, technikailag meg-
valósítható rákötést a tulajdonos nem igényli, havi kb. 30-
40.000 forint környezetterhelési díjat kellhet fizetnie.

A talajterhelési díjról röviden

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.
paragrafusa értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség
terheli azt, aki az ingatlana előtt kiépített, műszakilag ren-
delkezésre álló szennyvízcsatorna hálózatra nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. A talajterhelési díj alapja a
szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az
átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a
külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett víz mennyiségével.

Ahogyan már korábban beszámoltunk róla, 2011 végén vál-
toztak a talajterhelési díjfizetési kötelezettségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések, amelyek értelmében 10-szeresére
nőtt a köbméterenként fizetendő díj. 2012. február 1-től
tehát a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3- r ő l
1.200 Ft/m3-re (tízszeres mértékben) emelkedett. Telkiben – a
vonatkozó, meghatározott szorzószámok alapján - az érintet-
tek vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott víz-
mennyiség után köbméterenként 3.600 Ft talajterhelési díjat
kell fizetni.
Lapzártánkat követően érkezett a hír: a kérdőíveket
értékelve a testület elvetette a beruházás jelenlegi meg-
valósítását. (Lásd: A polgármester naplója!)

Javában zajlik a Fő utca felújítása
Megkezdődött a Fő utca (körforgalom - Pajta-Faluház közöt-
ti szakaszának) teljes körű felújítása és rehabilitációja. A július
23-i héten először korlátozzák komolyabban a forgalmat,
amely félpályás útlezárást jelent, elindult ugyanis a pálya-
szerkezet terv szerinti felújítása.

Július 3-ától az északi oldalon lévő járda alsó szakaszának

újjáépítését kezdték el, amelynek térkövezését követően a
szemközti, déli oldal munkálatai következtek.

Az eddigi tapasztalatok szerint a munkálatok megkezdése óta
jól működik a tárcsás, majd a lámpás forgalomirányítás, és
csak a reggeli órákban érezhető nagyobb forgalom az érintett
szakaszon. Szerencsére a lakosság is példaértékűen
együttműködő, így a munkálatok zavartalanul folyhatnak.

A felújítás ideje alatt mindenki vezessen kiemelt figyelemmel a
Fő utcán, és az esetleges lassítások miatt az autósok
legyenek a szokásosnál türelmesebbek!

Novemberig tarthatnak a munkálatok
A településen áthaladó főközlekedési út Fő utcai szakasza
Telki Önkormányzatának tulajdonát képezi. Mivel az út az
országos közúthálózat része, felújításáról, fenntartásáról az
állami tulajdonú Magyar Közút Kht. lenne köteles gondoskod-
ni. Bár évtizedek óta indokolt lenne az útszakasz teljes körű
felújítása, azonban a közútkezelő forrás hiányában erre nem
képes. Annak érdekében, hogy a Fő utca a településhez
méltó legyen, és javítsa Telki lakóinak közlekedését, a
képviselő-testület elkészíttette a Fő utca (körforgalom és
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Pajta közötti szakasza) teljes körű felújítására, rehabilitációjára
vonatkozó terveket.

A tervek magukban foglalják a csapadékvíz rendezését, új
járdák, útburkolat, gyalogos-átkelőhelyek kiépítését, a
buszmegállók átépítését, az érintett zöldterületek teljes körű
felújítását, rendezését, kiegészülve a körforgalomhoz kap-
csolódóan egy új gyalogátkelőhely és kapcsolódó járdasza-
kaszok, emelt szintű közvilágítás kiépítésével. 

A testület a település 2012-es költségvetésében a meg-
valósításhoz szükséges forrásokat saját erőből biztosította,
és több mint egy éves tárgyalássorozat eredményeként végül
sikerült megállapodni a közútkezelő Magyar Közút Kht.-vel a
megvalósítás formájáról, valamint részleteiről. Telki ezt
követően közbeszerzést írt ki a tervek megvalósítására,
amely eredményesen lezárult. A munkák elvégzésére a
legkedvezőbb ajánlattevő Hornyák Út- és Mélyépítő Kft.-vel
(2890 Tata, Faller Jenő u. 59.) kötöttek szerződést. (A
kivitelező képviselője Kis Csaba építésvezető (+36-30-619-
2060).) Az önkormányzat megbízásából a lebonyolítást és a
műszaki ellenőrzést a Rexagon Bt. látja el. (A lebonyolító
képviselője: Király Gábor /+36-30/922-0906/)

A felújítási munkák befejezésének határideje 2012. november
15-e.
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

2012. június 19.
A Településszerkezeti Terv, a HÉSZ és
az SZT módosítása
A testület Telki Településszerkezeti tervét néhány pontban
módosította. A főbb változások közé tartozik, hogy egyedi
funkciót hordozó intézmények különleges területének
minősítették a temető mögötti önkormányzati tulajdonban
lévő 015/27 hrsz-ú területet (amely elsődlegesen a kutatás,
oktatás, művelődés, szabadidő eltöltésére szolgáló
intézmények elhelyezését teszi lehetővé), a Telki Kórház
térségében kijelölt részt (amely különleges természeti
környezetet, zöldbeágyazott elhelyezést igénylő, jelentős
gépjármű forgalmat nem vonzó egészségügyi, szociális, kul-
turális, rekreációs és kutatás-fejlesztési funkciók elhe-
lyezésére szolgál), a kórház feletti dombon lehatárolt telket (ez
elsősorban kilátó és kapcsolódó vendéglátási egység elhe-
lyezésére alkalmas), valamint az 1103 sz. út - Hóvirág utca
találkozásánál lehatárolt területet (ahol szálláshely-szolgál-
tatás jöhet létre). A szerkezeti terv távlatban az Öreghegy
DNy-i részén biztosít egyedi funkciót hordozó intézmények
céljára fejlesztési területet.

A Tulipán utca 2. sz. (418/12 hrsz.) alatti ingatlan egy részének
területfelhasználása közparkról különlegesre módosult, a
Tulipán utca 418/13 hrsz.-ú közparkot pedig erdőterületnek
minősítették.

A HÉSZ teljes szövege a honlapon olvasható:
http://www.telki.hu/index.php/cikkek/283-hesz-kozzetetel

Budajenő Településszerkezeti
Tervének, és HÉSZ-ének módosítása
Budajenő Önkormányzata több terület vonatkozásában
módosítani kívánja Településszerkezeti Tervét, Helyi Építési
Szabályzatát, valamint ezek egyes rendelkezéseit. Bár a
vonatkozó munkarészek még nem készültek el, a testület már
most indokoltnak tartotta álláspontjának kialakítását,
ismertetését. Telki számára a TSZT és SZT hatása az M1-es
autópálya felé lévő kapcsolat lehetőségének felülvizsgálata
kapcsán a legkritikusabb.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről
A testület megtárgyalta és elfogadta Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló beszámolót.

A Budaörsi Kistérség Többcélú Tár-
sulás jövője
Telki elvben támogatja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás
új jogi szabályozásoknak megfelelően történő átalakítását,
illetve 2013. január 1-jei hatállyal új önkormányzati társulás
létrehozását.

Az oktatási intézmények munkája
A képviselők megtárgyalták és elfogadták a Telki Általános
Iskola 2011/2012. tanévi munkájáról, valamint a Telki Óvoda
2011/2012. nevelési évi munkájáról szóló beszámolót.

Beszámoló az egészségügyi alapellátás
helyzetéről
A képviselők a határozathozatal mellőzésével tudomásul
vették a beszámolót.

Lesz OEP-támogatott fogorvos!
A korábban kiírt pályázatra a határidőn belül egy fogorvos
nyújtott be érvényes jelentkezést, ezért a képviselők dr. Sal-
man Kais-t (1052 Budapest, Váci utca 9.) bízták meg az önál-
ló fogorvosi körzet ellátásával. Az új körzet működéséhez
szükséges valamennyi személyi, tárgyi (rendelőhelyiség),
technikai feltétel biztosítása a fogorvos kötelezettsége.
Az erre vonatkozó szerződés hatálybalépésének feltétele,
hogy a fogorvos és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
a fogorvosi ellátás finanszírozására szerződést kössön.
A rendelés megkezdése legkésőbb 2013. január 2-án
várható.

Pályázat kiírása védőnői munkakör
betöltésére
A két Telkiben dolgozó védőnő közül az egyik szeptember 1-
jei hatállyal nyugdíjba vonul, így a megüresedett helyre a
testület támogatásával a polgármester pályázatott írt ki. A
pályázat részletei ehavi számunkban és a honlapon is
olvashatók.

A polgármester jutalma
A testület a polgármestert törvényben meghatározott mértékű,
bruttó három havi bérének megfelelő összegű jutalomban
részesítette.

szb
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Elkészült az Áfonya utca

Június 4-én megkezdődött az Áfonya utca felújítása, amely-
nek munkálatai a tervek szerint, határidőre befejeződtek, így
az ott élők már birtokba is vehették a rendezett, új fekvő-
rendőrökkel is felszerelt utcát.
A kivitelező a PUHI-Tárnok Kft. volt, a műszaki ellenőri
feladatokat pedig a Telki Önkormányzat megbízásából a
Rexagon Bt. látta el. Az építés összköltsége 8.933.683 forint
volt. 
A felújítás jó példával szolgál arra, hogy az ingatlantulaj-
donosok a rájuk eső beruházási költség 65%-át hiánytalanul
megfizették, így a kivitelezés időben lezajlott!
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Te l e p ü l é s ü n k
2008 márciusa
óta különleges
helyzetben van:
igaz, hitelfelvétel
is szükséges volt
hozzá, azonban
100%-os tulaj-
donában tudhatja
a Budajenő és
Telki belterü-

letének határában lévő szennyvíztisztítót és a teljes csator-
nahálózatot, valamint rendelkezik a szolgáltatáshoz szük-
séges üzemeltetési engedéllyel is. A tavaly év végén elfo-
gadott, idén július 1-én életbe lépő vízi-közmű szolgáltatásról
szóló törvény azonban új helyzetet teremtett.

Mivel az eddigi üzemeltető, az önkormányzat tulajdonában
álló Telki–Víz Kft a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú
távú nyújtásához az új törvényi szabályozásban (a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény) megfogalma-
zott, szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai,
környezetvédelmi feltételeket nem tudja teljesíteni, ezért az
üzemeltetést új alapokra kellett helyezni.

A testület emiatt a meglévő szerződést 2012. augusztus 1-
jei hatállyal felbontotta, majd a tulajdonában lévő Telki szenny-
víz-tisztító telep és vezetékes szennyvíz-csatorna hálózat
üzemeltetésére, működtetésére, a szolgáltatói tevékenység
gyakorlására üzemeltetési szerződést kötött a tele-
pülésünkön vezetékes ivóvíz szolgáltatóként is tevékenykedő
Északdunántúli Vízmű Zrt.-vel. A szerződéskötéssel egyidejű-
leg a csatorna- és vízszolgáltatási szerződéseket is össze-
hangolták.

Az önkormányzat módosította megörökölt szerződését az
Organica Környezettechnológiák Zrt.-vel is. Az új megál-
lapodás Telki számára előnyösebb, mivel tekintetbe veszi,
hogy a változások rajtunk kívül álló okokból következtek be, és
garanciát nyújt arra, hogy a szennyvíztisztítás a jövőben is a
megszokott környezetbarát technológiával folyik. (Az Organi-
ca szennyvíztisztító tulajdonképpen egy botanikus kert, úgy-
nevezett élőgépes technológián alapszik, ahol nemcsak bak-
tériumokat alkalmaznak a tisztítás során, hanem növényeket
és állatokat, többnyire halakat is. Ezek az élőlények építik be
saját szervezetükbe a szennyező anyagokat.)

szb

Tisztelt Fogyasztónk!
2012. augusztus 1-jétől az Északdunántúli Vízmű Zrt. látja el
Telki község szennyvíz közművének üzemeltetését is.

A Telki Víz Kft. ezen időpontig végzett teljesítéséről állít ki
végszámlát a szennyvízelvezetési díjról. A korrekt számlázás
érdekében társaságunk lehetőséget biztosíott július 30. és
augusztus 3. között a vízmérőállás rögzítésére  honlapon
meghirdetett módon.

Amennyiben a fenti időpontban a vízmérőállás nem állt ren-
delkezésre, úgy az Ön előző 365 napos átlagfogyasztása
alapján becsült vízmérőállás szerint történik a számlázás
megosztása a szolgáltatók között.

Társaságunk a lakossági fogyasztók vízmérőit legközelebb
szeptemberben olvassa le. A leolvasási adatok alapján kiállí-
tott számlában augusztus 1-jétől társaságunk felé kell a
szennyvízelvezetési díjat fizetnie, változatlan egységárral.

A fogyasztókkal kapcsolatot tartó munkatársaink a Vízmű által
rendszeresített, fényképes, sorszámmal ellátott, a személya-
zonosító igazolvánnyal együtt érvényes kitűzővel ren-
delkeznek.

A Telki Önkormányzat épületében szerdánként 8 és
16 óra között biztosítunk helyi ügyfélszolgálatot.

Készséggel állunk rendelkezése Tatabányán, a Táncsics
Mihály úton lévő fogyasztói irodánkban is.

Ügyintézőink hétfőnként 7 és 19 óra között, a hét többi
munkanapján – péntek kivételével – 8 és 15 óra között állnak
fogyasztóink rendelkezésére.

Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06-40/ 555-222-es számon
érhető el hétfőn 7 és 19, keddtől csütörtökig 8 és 15, pén-
teken pedig 8 és 14 óra között.

A hibabejelentések fogadása diszpécserszolgálatunknál
történik az ingyenesen hívható 06-80/ 426-426-os telefonszá-
mon, ahol munkatársaink éjjel-nappal várják bejelentéseiket.
Társaságunkról bővebben a www.edvrt.hu honlapon
tájékozódhat.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/ 555-222
Elektronikus levélcím: vevoszolgalat@edvrt.hu
Honlap: www.edvrt.hu

Az Önök szolgáltatója:
Északdunántúli Vízmű Zrt.

Új szolgáltató a szennyvíz-
elvezetésben – a díjak nem változnak
Augusztustól az ÉDV üzemelteti a szennyvíztisztítót
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Sokszor, sok helyen tapasztalni
szerte az országban, hogy
kaotikus összképet mutató
táblarengeteg árasztja el az
utcákat, magánterületeket. Telki
szeretné elkerülni, hogy területén
ilyen, a településképet romboló
összevisszaság alakulhasson ki,
ezért a képviselő-testület
19/2011. (06.29.) Ör. számon ren-
deletet alkotott a település

közigazgatási területén található, településképet meghatározó
reklámok, homlokzati szerkezetek és köztárgyak elhe-
lyezésének szabályairól.
A rendelet értelmében a településen található ingatlanokon,
ingatlanokat határoló kerítéseken, kerítéskapukon, épületek
homlokzatain, tűzfalain és tetőzetén csak az alábbi reklámhor-
dozók helyezhetők el: saját cégér, cégtábla, az adott ingatlan
értékesítésének információit tartalmazó alkalmi hirdetés,
építkezés adatairól szóló tájékoztatás. Az így elhelyezett rek-
lámhordózók felületét is maximalizálta a testület: az 1,5 m2-t
nem haladhatják meg.
A község lakóinak és a településre érkezők önkormányzat
általi tájékoztatására, másrészt a település lakói kisebb hirde-
téseinek, közlendőinek, plakátjainak, falragaszainak ingyenes
elhelyezésére az önkormányzat által létesített települési

tájékoztató táblák szolgálnak, melyekre maximum A3-a méretű,
vagy annál kisebb reklámcélú felület, plakát, falragasz
helyezhető el.

A rendelet szabályozza, hogy élő fán, kerítéseken, korlátokon,
padokon, a játszóterek berendezésein, a tömegközlekedés
várakozó építményein, tájékoztató tábláin, a közmű-műtárgyak
felszín feletti berendezésein, a közvilágítás és felsővezeték
tartóoszlopain, támfalakon, lépcsőkön tilos reklámhordozót
elhelyezni.

Közterületen engedéllyel is csak az alábbi reklámhordozók
helyezhetők el: útirányjelző tábla, citylight-felület, kandel-
láber reklám, települési tájékoztató és az önkormányzat által
létesített hirdető berendezés.

A rendelet tiltja továbbá a közterületen ideiglenesen elhe-
lyezett, gazdasági, kereskedelmi vagy szolgáltatási rendel-
tetési egységet hirdető, megállító táblák elhelyezését.

Azokat a reklámhordozókat, amelyek elhelyezése ellentétes a
rendeletben foglaltakkal, a Polgármesteri Hivatal a továbbiak-
ban eltávolíttatja a helyszínről.

A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy
táblarengeteg alakuljon ki a településen.

A rendeletben foglalt teljes szabályozás az önkor-
mányzat honlapján (www.telki.hu) olvasható.

Reklámrendelet
Tegyünk a táblarengeteg ellen!

Telki község polgármestere a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet védőnői munkakör betöltésére.

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony

2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
3. A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Kórház

fasor 24.
4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó

lényeges feladatok: Telki községben területi védőnői és
iskola-egészségügyi feladatok ellátása a 49/2004. (V.21.)
ESZCSM rendelet alapján.

5. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6. Pályázati feltételek: főiskola, védőnői diploma; magyar
állampolgárság; büntetlen előélet

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz; a szakképzettséget igazoló diploma
másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány; hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban
résztvevők számára a pályázati anyag és személyes

adatai megismeréséhez, illetve hozzájárulás a pályázat
nyílt ülésen történő elbírálásához

8. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

9. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapon
történő megjelenését ( 2012. július 25. ) követő 30
napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Makranczi László jegyző nyújt a 06-26/572-003-as tele-
fonszámon.

10. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a
pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2089 Telki, Petőfi u. 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot, valamint a munkakör meg-
nevezését: védőnő.
Személyesen: Telki, Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki,
Petőfi u. 1.

11. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a
pályázatokat Telki község Polgármestere bírálja el a
testület következő ülésén, a benyújtási határidőt
követő 30 napon belül.

12. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Telki
község honlapja (www.telki.hu)

Védőnői pályázat
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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 200.000 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)
Ardin Kft Telki Muskátli u.15 510 399
Balázs József Géza Telki Orgona u.38 243 374
Barzca-Rotter Zoltán István Telki Orgona u. 1028/13 314 121
Bellagio Fruit Kft Telki Alsóvölgy u.1254 327 842
Bigyoshop Kft Telki Zápor u.16 202 689
Diószegi Gyula Telki Völgy u.4 298 764
Enkol Kft "FA" Telki Anna-Laki út.33 2 852 041
Entazisz Kft "FA" Budapest Hengermalom u.1 1 079 769
Euro Invest Kft "FA" Budapest Hungária krt 83 1 569 891
FEBOTA Kft. Telki Tulipán u.439/2 380 194
Gara Ferencné Tárnok Árpád u.35 211 362
Hagyák Péter Budapest Pentelei Molnár u.13 1 069 764
Halász Iván Telki Akácos u.22 325 165
Harsányi László Biatorbágy Szily K.u.4/B fsz 224 954
Herceg-Lak Ingatlanfejlesztő Kft Telki Anna-Laki út.33 722 604
INFTECH Kft. "FA" Telki Fő u.37. 333 949
Interbild Invest Kft "FA" Budapest Rumbach S.u.14 527 040
Kasza Gáborné Budajenő Füzes u.2 269 902
Kákonyi Zsuzsanna Telki Erdő u.5 246 101
Kiss Gábor Telki Legelődombi út 31. 338 460
Kivacomp Kft Budapest II.Rákóczi F.u.195-230 206 862
Kopasz a Csöves Bt "VA" Telki Pipacs u.9/B 510 092
Korea Credit Kft. "FA" Budapest Könyves K.körút 18.20. 334 321
Kosztricz László Telki Anna-laki út 33. 342 406
Lake Spade Kft Budapest Csontváry u.53 1 020 044
Lénárd Tibor Telki Vadrózsa u. 6. 319 104
Lumiere Oktatási Stúdió Bt Telki Juharfa u.1 271 154
Nemes-Trade Kft Telki Zápor u.1 271 730
New Age Foods Bt Budapest Horgász u.1 237 275
Novák Kft Telki Juharfa u.11 451 261
Orbán & Pozsonyi Kft. Telki Öreghegyi út 6/a. 349 596
Orbán & Pozsonyi Zrt. Telki Öreghegyi út 6/a. 731 888
Pákozdi József Telki Rákóczi u.20 246 350
Pósa Annamária Budaőrs Szivárvány u.18.fsz.1 240 359
Pro-Hmse Tanácsadó Kft Telki Orgona u.1028/13 590 624
RS Gép Kft "FA" Érpatak Nyári Pál.u.48 475 723
Szász Ferenc Telki Akácos u.42 500 999
Szász Károly Telki Erdő u. 9. 378 037
Telki Tenisz Club Kft "FA" Telki Kórház fasor 5 502 148
Tessedik Attila Telki Gyöngyvirág u.4 695 543
Tessedik Károly ifj Telki Rózsa u.16 1 000 198
Tóth Zoltán Telki Harangvirág u.18 278 973
Tóth Zoltán Telki Pipacs u.8/A 376 845
TTV Ingatlanfejlesztő Kft Budapest Szabadság tér 7 974 054
VI-TO 2003 Kft Telki Rákóczi u.9 645 891
West Point Kft "FA" Telki Anna-Laki út 29 1 210 872
Zimay Balázs Árpád Telki Galagonya u. 3/a. 328 712
Zimay Krisztina Telki Galagonya u. 3/a. 316 913

Tájékoztatjuk az adótartozással rendelkező adózókat, hogy
2012. augusztus 1-jén a 100.000 Ft fölötti összegű  adótartozás-

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

Önkormányzati adóhatóság
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Megérkezett az idei allergiasze-
zon, és egyúttal megjelent a
gondozatlan területeken a par-
lagfű is. A parlagfű-szeny-
nyezettség és az ebből
fakadó, minden képzeletet
felülmúló megbetegedési
számok tekintetében pedig
sajnos világelsők vagyunk.
A parlagfű virágzásával egyide-
jűleg júliustól megkezdődtek az
ellenőrzések is. A Magyar
Növényvédelmi Társaság
szerint annyi helyet foglal el a
gyomnövény a magyar föl-
deken, mintha egy megyét

kizárólag parlagfűvel vetettek volna be.
Magyarországon a parlagfű elleni kötelező védekezés
törvényi szabályozás alatt áll. A parlagfű elleni országos
védekezést hat minisztérium részvételével a „Parlagfűmentes
Magyarországért” Tárcaközi Bizottság irányítja. A
gyomnövény virágzásának, valamint a virágbimbó
kialakulásának megakadályozása június 30-át követően min-
den földhasználó számára kötelező, a határidőt követően a
jogszabályok alapján közérdekű védekezések elrendelése
történik. A parlagfű elleni kötelező védekezést Az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény, illetve a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet írja elő.
A parlagfűvel fertőzött területek földhasználóinak a
növényvédelmi bírság kiszabását követően, a terület kiter-
jedésétől és fertőzöttségétől függően, 15.000 és 5 millió
forint közötti bírságot kell fizetniük. (2011-ben több alkalommal
is kiszabták a legmagasabb összegű bírságot!). Amennyiben
valaki nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az
adóhatóság gondoskodik. Ezen felül a közérdekű védekezés-

sel kapcsolatban felmerült költségeket is a földtulajdonosnak
kell megfizetnie. Külterületek esetében a Megyei Kormányhi-
vatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg bel-
területeknél az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja
meg az eljárás során felmerült költségeket.
Telki országos összevetésben az egyik legkevésbé szeny-
nyezett terület. Az uralkodó széljárás szerencsére nekünk dol-
gozik, így ha kitartóan irtjuk a parlagfüvet, elkerülhetjük a
helyzet rosszabbodását. Ezért közterület-felügyelőnk járja
Telkit, felméri a szennyezett, elhanyagolt területeket, és a pol-
gármesteri hivatallal együtt megteszi a szükséges lépéseket.
Mindenki számára jobb azonban, ha nem várjuk meg a bün-
tetést és a kényszerkaszálást, hanem előre gondoskodunk a
tulajdonunkban lévő területről és a ránk eső közterület gon-
dozásáról!

Már akcióterv is van!
A közelmúltban kormányhatározatban fogadták el a főként a
megelőzést szem előtt tartó parlagfű elleni akciótervet. Ezzel
a környezettudatos szemléletformálás, a pollenterhelésre
vonatkozó adatszolgáltatás és a riasztási rendszer
hatékonyabbá tétele, valamint a hatósági eljárás erősítése
által szeretnék visszaszorítani a parlagfű termőterületének
nagyságát és eltüntetni a gyomnövényt a közterületekről.
Augusztusra tervezik a Lakossági Parlagfű Bejelentő Rend-
szer indítását is, amely a bejelentések kezelhetőségét és az
eljárás átláthatóságát segíti majd.

A hatályos helyi rendelet a Telki Portálon is megtalálható a
következő linken: http://telki.hu/index.php/rendeletek/106-
kornyezetvedelem

A parlagfűről részletesebben is olvashatnak a honlapon:
http://www.telki.hu/index.php/cikkek/262-a-parlagfu-korkep-
korkep

Tegyünk együtt a parlagfű ellen!

Tűzgyújtási tilalom
Június 25-től visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben
Pest megyében.

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz
időjárás miatt több megyében fokozott tűzveszély alakult ki,
ezért az illetékes kormányhivatalok az erdőkre, fásításokra,
valamint az erdőterületek és fásítások határától számított
kétszáz méteren belüli területre - átmeneti időre, vissza-
vonásig - több megyében is tűzgyújtási tilalmat rendeltek el.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságának tájékoztatása szerint Magyarországon két foko-
zottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik
kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a
kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések
következtében gyullad meg az erdő, elsősorban a lombos
erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős
károkat. A második veszélyeztetett időszak a nyári

hónapokra esik, a-
mikor a hosszabb csa-
padékmentes, forró
időjárási viszonyok
következtében az er-
dei avar és tűlevélréteg
teljesen kiszárad. Ezek
az erdőtüzek első-
sorban eldobott ciga-
rettacsikkek és a tűz-
gyújtási tilalom elle-

nére meggyújtott tábortüzek, és nyári gazégetés következ-
tében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves
állományokban, valamint idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka (!) emberi gondat-
lanság vagy szándékosság miatt keletkezik.
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Bírságot ér a szemetelés

Sokan háztartási hulladékkal árasztják el a szelektív
gyűjtőszigetet

Egyre többen hordják – főként – háztartási szemetüket a telki
szelektív hulladékgyűjtőhöz, amely ezáltal egyre rosszabb
képet mutat az arra járóknak.

A szelektív hulladékgyűjtő azonban nem nyilvános kom-
munális szemétlerakó, hanem csakis kizárólag az edényeken
is feltüntetett, szelektíven válogatott hulladék szabályos elhe-
lyezésére szolgál. A kommunális szemetet nem itt, hanem a
lakossági szemétgyűjtőkben kell elhelyezni.

Az újonnan felszerelt kamerák máris több, illegális hulladékle-
rakást rögzítettek, így a rendszám alapján történő azo-
nosítást követően szabálysértési eljárások indultak.

Nem éri meg tehát oda hordani a nem szelektív hulladékot,
hiszen a kamera minden eseményt rögzít, és az azonosítást
követő bírság (maximum 50.000 Ft) jókora érvágást jelenthet
a megbüntetett szemetelőknek. A notórius elkövetők emel-
lett a későbbiekben a szégyenfalra is felkerülhetnek.

Változik a közoktatási törvény

Több ponton is változik a
jószerint még életbe sem
lépett közoktatási tör-
vény. A szabályozás
2012. szeptember 1-
jétől lép érvénybe,

azonban máris több módosítást nyújtottak be hozzá.

Ezek szerint a háromezer lakosnál népesebb településeken
alapállásban továbbra is a helyi önkormányzat gondoskodik – a
szakképző iskolák kivételével – a köznevelési intézmények
működtetéséről. (A háromezernél kevesebb lakosú
településeken állami intézményfenntartó központ működteti
majd az iskolákat.) A háromezernél kisebb és nagyobb
települések is dönthetnek az alapfelállástól eltérően, azaz a
nagyobb községekben, városokban az önkormányzat gazdasá-
gi okokból mentesülhet a feladattól, a falvak viszont éppen
ellenkezőleg, átvállalhatják az iskola működtetését az államtól.

A törvény szerinti működtetés csak az üzemeltetést takarja, azaz
az önkormányzatok fizetik az épület karbantartási költségeit, a
villany- és a gázszámlát, a nem pedagógus dolgozók foglalkoz-
tatási költségeit, de a pedagógusok bérét nem. A szabályozás
alapján azonban a helyi önkormányzatoknak az oktatás ügyébe
érdemi beleszólása csak rendkívül korlátozottan lesz. Az önkor-
mányzatoknak a működtetéshez szükséges fedezetet saját
erőből kell előteremteni, amire a szűkös költségvetési háttér
nem biztos, hogy lehetőséget ad.

Lapzártánkat követően érkezett a hír: A testület július 31-i
ülésén kinyilvánította azon szándékát, hogy a továbbiakban is
gondoskodni kíván a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetéséről a törvény és a
pénzügyi feltételrendszer adta lehetőségek keretein belül, és
megerősítette szándékát abban, hogy amennyiben arra
lehetősége nyílik, továbbra is vállalja az oktatás ügye
egészének kezelését.

Kistérségi megállapodás a
Máltaiakkal

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása
nemrégiben szerződést kötött a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Gond-
viselés Házával a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatások ellátására, a
kistérség három településére vonatkozó-
an.

A mostani, 2012 végéig szóló megállapodás értelmében Páty
és Herceghalom mellett Telkiben is a kistérségen keresztül
valósul meg a feladatellátás finanszírozása.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Páty
elérhetőségei:
Cím: 2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3.
Telefonszám: 23/344-050
E-mail: paty@maltai.hu

Ősztől újra lesz református
istentisztelet

A júliusi és augusztusi
szünetet követően szeptem-
ber 2-án vasárnap délután 4
órakor lesz ismét református
istentisztelet a Pajtában.
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Karitász tábor 2012

Mint azt már néhány éve tesszük, idén, nyár elején
is tábort szerveztünk a budajenei és telki gyer-
mekek számára, amelyen a rászoruló gyermekek
térítésmentesen vehettek részt.

A tábor vezetője Szatmáry Mariann volt, aki lelkes segítői-
vel együtt színes programokat biztosított a 30 kisiskolás gyer-
mek számára. 

A táborozók minden reggel 8 órától gyülekeztek, majd a
reggeli után megkezdődtek a foglalkozások, melyek
keretében megismerhették a szappankészítés, kötés, fonás,
batikolás, babakészítés művészetét. Az ebédet a budajenei
óvoda konyhája készítette, amit a Pajtában fogyasztottunk el.
Délután íjászkodtak, tollasoztak a gyerekek, így mozgásra is

volt alkalmuk. Egyik nap a pátyi lovarda látta vendégül őket,
így belekóstolhattak a lóápolás mesterségébe, sőt, a bátrab-
bak fel is ülhettek a gyönyörű állatokra!

Szabadidejükben a Muzsika hangja c. musical egy részletét
tanulták meg, amit pénteken a szüleiknek adtak elő. Pén-
teken az elkészült remekműveket kiállítottuk, és közösen elfo-
gyasztottuk a helyben készült, kemencében sült friss ke-
nyeret.

Köszönetet mondunk a Telki Önkormányzatnak a Pajta
ingyenes használatáért, és minden segítőnek, aki a tábor si-
keréhez hozzájárult! 

Ifj.Gerhát Józsefné
Karitász Telki

Mit tudunk templomunkról…?
Segít nekünk Zsófi néni

Megismertük Szent Erzsébet gyönyörű szobrát Meleg volt
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A kenyérkészítés rejtelmeivel
ismerkedtünk

A friss, illatos kenyér…
meg is kóstoltuk, nagyon finom volt…

Íjász gyakorlat a templomkertben

Lerajzoltuk templomunkat

A szappankészítés
mestersége

Zöldúton eljutottunka pátyi
lovardába, ahol lovagoltunk is

Batikoltunk és 
karkötőt fontunk
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Nyárbúcsúztató utcabál
2012. szeptember 2-án, vasárnap délutántól késő estig
utcabál lesz a Pajta-Faluházban és a szabadtéri színpadon

Program:
16.00 órától gyerekprogramok, arcfestés, kézműves
foglalkozások
Iskolai bolhapiac gyerekeknek: Ha meguntad az iskolatáská-
dat, de még jó állapotban van, ha már nincs szükséged az
olvasókönyvre, de más hasznát veszi, ha kinőtted az
ünneplő ruhád, de szívesen odaadnád, hozd el bátran, és
cseréld el olyan tanszerekre, taneszközökre, amikre neked
van szükséged!

20.00 ISMÉT nyárbúcsúztató utcabál!
A fergeteges buliról és tánczenéről az idei Telki Fesztiválon
nagy sikerrel szerepelt The Old Show zenekar gondoskodik!

Természetesen lesz most is számos finomságot kínáló büfé és
kürtőskalács.
Köszöntsük egy közös mulatsággal a tanévet, búcsúztassuk
el tánccal a nyarat!

MG

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Nyár van, és ilyenkor melegnek kell lennie, na de ennyire? A
májusi visegrádi hajókirándulás óta nem találkoztunk, és bár
terveztem júliusra egy összejövetelt, de csak azután, hogy
enyhül valamelyest az idő. (Lapzártánkkor 35-40 fok körül
mozgott a hőmérséklet – a szerk.)

Augusztus elején összejövünk vagy kirándulunk, a tervek
szerint a Balaton-felvidékre, de csak akkor, ha nem lesz ilyen
meleg. Addig is kívánok szép napsütéses, kellemesen meleg
napokat!

Márta

Egészségnap –
Generációk találkozása
2012. szeptember 15-én Egészségnap és Kistérségi Fesz-
tivál lesz Telkiben

A program az idei év szlogenje köré épül fel, és a különböző
generációk közös találkozási pontjait mutatja be. Nagyik,
apukák, anyukák, gyerekek, tanárok, diákok küzdenek meg
egymással, vagy éppen közös csapatot alkotva versengenek,
mérik össze képességeiket fociban, kosárlabdában, sakkban
és különböző ügyességi feladatokban. Vendégünk lesz újra a
világhírű FACE-TEAM kosár-show junior csapata, egész nap
látványos és érdekes előadásokon, játszóházakban lehet
kikapcsolódni. A budajenei Rakott-kert főzőiskola
egészséges ételekkel várja azokat, akik megéheznek a
sportolás közben, este pedig fergeteges latin-esttel, szamba
tanulással lazíthatjuk ki a testmozgásban elfáradt izmokat. 

A nyári pihenés közben, az edzések mellett lehet előre
készülni a rendezvényre: rajzokkal, festményekkel, fotókkal.
Várjuk kisiskolások, középiskolások, egyetemisták, szülők, és
nagyszülők fotó- és képzőművészeti alkotásait, melyek témá-
ja: a Generációk kapcsolata. A pályaműveket szeptember 12-
én, 16 óráig a Telki Pipacsvirág Iskola titkárságán kell leadni. 

Délelőtti program
- Szűrővizsgálato: ÁNTSZ, hallásvizsgálat, szemészeti 

szűrés, Telki Kórház
- Cserkészek szervezésében: unoka-nagyi akadályverseny
- Jóga bemutató
- Élő sakkmérkőzés nagyik-diákok között
- Face-team kosárlabda show
- Kosárlabda mérkőzések
- Tanár-diák
- Budajenő-Telki
- Streetball verseny
- Foci mérkőzések
- Anyukák, kislányaik bemutató edzése, játék
- Apukák-fiaik csapatok mérkőzése
- Budajenő – Telki mérkőzés 

Délutáni program
- Főző-show és kóstoló – Rakott-kert főzőiskola
- Gombold újra – Játékos, interaktív divatbemutató Illési 

Lenkével, az „Év ifjú vállalkozója” díj nyertesével
- Teddy-maci doktorok rendelése
- Arcfestés, hennázás
- Nagyi mesél- Molnár Krisztina Rita könyvbemutatója
- Baji Gyula- Permakulturális kertészet – előadás
- Csiki Mari- kertbemutató
- Játszóház- a KOKUKK szervezésében
- Esti záró buli
A részletes programot az augusztusi számban ismertetjük.

Halász Terézia
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A vaddisznó (Sus
scrofa) az emlősök
(Mammalia) osztá-
lyába, a párosujjú pa-
tások (Artiodactyla)
rendjébe és a disz-
nófélék (Suidae)
családjába tartozó
faj. Elterjedési te-
rülete óriási, felöleli
Eurázsia egészét,
Ázsia déli részét és
Indonézia szige-
teinek egy részét is.
A vaddisznóknak
nincs különleges
igénye élőhelyükkel
szemben. Csak a
búvóhely nélküli, tel-
jesen nyílt terüle-

teket és a hegyek magas részeit kerülik. Annak ellenére, hogy
vadászatuk Európában mindenütt intenzív, a vaddisznó
állományok terjeszkedése, növekedése és ebből eredő -
főleg mezőgazdasági - kártétele folyamatosan növekszik.
Hazánkban a vaddisznó nagyon elszaporodott, bevette magát
a nádasokba is, de éjszakánként a budai oldalon a főváros-
ban, és Telkiben is lehet találkozni vele.

A közeli mezőgazdasági területeken végzett aratások miatt a
vaddisznók az utóbbi hetekben az átlagosnál többször
szöknek be településünkre, riogatva a lakókat. Fontos, hogy
ne etessük, és táplálékul szolgáló szemetet se találjon

portánkon, így nagy valószínűséggel továbbáll az eltévedt
vadmalac. Szabó Sándor közterület-felügyelő is több olyan
esetről tud, amikor a háziak egy kertbe tévedt vaddisznót
észleltek, és bár nem munkaköri kötelessége, egy esetben ő
fogott el egy családi háznál kószáló állatot.
Ha az erdőben találkozunk vele, nem kell megijednünk, mert
alapvetően kerüli az embereket, és csak abban az esetben
támad, ha kocáit veszélyben érzi.

A hónap állata 
A vaddisznó



A toklász a képen látható egérárpa nevű növény termése.
Amikor ez a fűféle elszárad, széthullajtja sárgás színű termését,
ezt a kicsi, hegyes növényi részt, melyet úton-útfélen látni
júliustól késő őszig.

A toklász apró szálai érdes felületűek, egyirányba álló, apró
tüskék borítják, ennélfogva ha valamibe beleakad, csak előre
képes hatolni, mint egy horog, visszafelé nem.

Egy toklász szála a mikroszkóp alatt

E tulajdonsága sok bosszúságot okozhat a hosszabb szőrű
kutyák gazdáinak, hiszen lábujjak közé, a fülbe, de akár a
szem kötőhártyájába vagy a kutya orrába is befúrhatja
magát.
A lábujjak közé jutott toklász egyre mélyebbre hatolva, helyi,
gennyes gyulladást okoz, és jellegzetesen fényes felszínű,

piros-bordó csomót láthatunk a befúródás helyén. Ezt a
területet az állat szüntelenül nyalja, és a toklász egyre
mélyebbre jut. Az ilyenkor látható gennyes váladékkal telt
csomó egy idő után felfakad, és úgynevezett sipolyjárat
alakul ki. Szerencsés esetben a toklász ezen a járaton át
eltávolítható. Amennyiben nem sikerül, párakötést helyezzünk
a végtagra, mely legtöbb esetben segíti a toklász kilökődését.
Végső esetben, ha így sem távolítható el a toklász, a terület
műtéti feltárása során kell megkeresnünk az idegen testet,
ebben az esetben a toklászt. Szerencsére ez utóbbi bea-
vatkozásra ritkán kerül sor.

Lábujjak közé fúródott toklász

Ha a toklász a külső hallójáratba kerül, az állat nyugtalan,
hevesen rázza a fülét és fejét ferdén tartja. A hallójáratba fúró-
dott toklászt néhány kivételtől eltekintve csak bódításban
tudjuk eltávolítani - nem egyszer mélyről a dobhártya
közeléből. Ma már az ilyen esetekben úgynevezett videooto-
scoppal ellenőrizzük a hallójáratot, ami nagyobb biztonságot
nyújt az állatnak, lényegesen átláthatóbb  a hallójárat, és a
dobhártya állapota is pontosan megítélhető.

dr. Fenyves Ildikó
Klapka Állatklinika, Budakeszi
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Milyen veszélyt jelent a kutyákra a
toklász?



www.telki.hu

17Sport

www.telki.hu

Telki SE Sport rockys gyerekei ismét
világbajnokságon jártak
A Telki SE Sport Táncosai a Modern Táncsportok Világbajnok-
ságán jártak, Veszprémben június 29-én, és kiváló eredmény-
nyel, érmekkel érkeztek vissza otthonukba. A világbajnokság-
ra való bejutásra neves szakmai zsűri előtt szereztek kvali-
fikációt az országos bajnokságon, még tavasszal.

Kis büszkeségeink rengeteg edzéssel készültek a nagy meg-
mérettetésre, mely meghozta gyümölcsét, és az alábbi ered-
mények születtek.

Mini páros kategóriában (6-9 éves korig):

Világbajnoki 1. helyezett: Póké Benedek-Pataki Kata
Világbajnoki 2. helyezett: Varga Krisztián-Csizmadia Hanna

Youth páros kategóriában (9-12 éves
korig):

Világbajnoki 1. helyezett: Bellágh Barnabás-Jére Kinga
Világbajnoki 2. helyezett: Barta Péter-Benák Inez

Mini kiscsoportos kategóriában (6-9 éves
korig):

Világbajnoki 1. helyezett: Varga Evelin-Váradi Zsófi-Szabó
Panna-Pataki Kata-Kajtor Kamilla-Jánosi Panna

Youth kiscsoport kategóriában (9-12 éves
korig):

Világbajnoki 2. helyezett: Benák Inez-Jére Kinga-Horváth
Anna Ráhel

Nagyon gratulálunk Nekik kiemelkedő teljesítményükért,
helytállásukért, kitartásukért! A gyerekek közül sokan még
csak első osztályosak!

Gratulálunk a csapat vezetőedzőjének Péterfy Juditnak és
edzőjüknek, Hortobágyi Orsolyának felkészítő munkájukért!

Polster Ágota

A fotókat készítette: Kajtor Tamás

Sikerek a világbajnokságon
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Egyik nap gondoltunk egyet, és délelőtt 10 óra körül kerékre
pattantunk férjemmel, hogy „bicajozzunk egyet”: Esztergomot
céloztuk meg. A kis kirándulásból aztán az lett, hogy este fél 9
körül, több mint 100 km letekerése után egy taxiban ülve
bámultam fáradtan magam elé, és kevés olyan testrészem
volt, ami ne fájt volna…
Az egész úgy kezdődött, hogy kerékpárút hiányában alsóbb
rendű utakat választottunk, így a Telki-Budajenő-Perbál-Tin-
nye-Úny-Dág-Csolnok-Dorog vonalon haladtunk. Már közel 15
éve itt lakunk, és több éve kerékpározunk, de még soha nem
jártunk ezen az útvonalon. Mint kiderült, ez nagy hiba volt,
mert a táj gyönyörű errefelé. Az év egyik legszebb idősza-
kában voltunk: a domboldalakon a zöld határtalan választéka,
a dús növényzet, az enyhe lankákon sarjadó vetés és a
madarak látványa fantasztikus volt. Viszonylag alacsony autó-
forgalom mellett tekertünk fel-le, majd ismét fel-fel-fel és fel,
néha pedig pedig lefelé.
Dél körül Dorog kivezető útja mellett begurultunk a „22-es
csapdája” nevű vendéglátóipari egységbe, ahol egy kicsi és
egy nagy sör, valamint néhány helyi törzsvendég tár-
saságában múlattuk az időt. Innen már „csak egy ugrás” volt
Esztergom (8-10 km). Ezen a szakaszon könnyű terepen, jó
tempóban haladtunk.
A Bazilika alatt a Prímás Pince teraszán a Laposa Pince
badacsonyi olaszrizlingjével jutalmaztuk meg magunkat az
eddig megtett 38 kilométerért. A bor,- és étlapot végigolvasva
azonnal felfedeztük Jakabffy László keze nyomát, hiszen ő itt
a gasztronómiai tanácsadó. Nyugati mintára 2, 3, illetve 4
fogásos menüt lehet kérni, egységáron. Mind az előételek-
ből, mind a főételekből bőséges a választék, és az árak is
kifejezetten szolidak az ételek minőségéhez, mennyi-
ségéhez, a tálaláshoz és a kiszolgáláshoz képest. Lencse-
krémleves füstölt hallal, illetve zöldbableves sonkachips-szel,
majd egy-egy sörbundában elkészített harcsa volt ren-
delésünk. Rendes békebeli szódásüvegben kaptuk a szó-
davizet, majd Kardinál Rosét ittunk, Szekszárdról. Desszertet
nem kértünk. Egyrészt, mert jóllaktunk, másrészt mert -
kalkulációnk szerint - még jó 4 órányi tekerés állt előttünk, és
kellett valamilyen indok is, hogy még párszor megállhassunk
pihenni.

A Visegrádig tartó kb. 25 km-es út végig a Duna mellett, több-
nyire sík terepen vezet. Hihetetlenül szép látvány, ahogy a
folyó a dombok között kanyarog, majd hirtelen előbukkan a
fellegvár. Velünk párhuzamosan evezősök haladtak, emellett
néhány kirándulóhajót és sok strandolót láttunk. A következő
stop alkalmával, Don Vitonál kávéztuk a révnél.
Na, ekkor már kicsit lassabban pattantam nyeregbe, hogy
Szentendrére beérve meglátogathassuk kedvenc fagyizónkat
a parton. Itt már több autó kerülgetett bennünket, de szeren-
csére hamarosan már kerékpárúton haladhattunk. 6 órakor
indultunk neki az utolsó etapnak, ami a Budakalász-Üröm-
Solymár útvonalat jelentette.
A fent említett szakaszon az útépítők csodát műveltek, hiszen
a természetet meghazudtolva csak és kizárólag emelkedőket
építettek. Amint szép lassan küzdöttem fel magam a csúcsra,
szinte egyhelyben járva, máris látszott a következő domb,
majd az azt követő, és így tovább… Üröm felé azért már ki-
csúszott a számon egy-két nyomdafestéket nem tűrő mondó-
ka, sok-sok magvas gondolattal, a kedves útépítők rokonait
emlegetve. Tőlük ezúton is elnézést kérek!
A túraterv szerint Solymártól Nagykovácsiba kerekeztünk
volna, és ott a hegyen át haza Telkibe. Ma már úgy érzem, ez
most így leírva is elég durván hangzik! Ennél a résznél ugya-
nis már olyan fáradt voltam, hogy egy sima, egyenes terepen
is el akartam dőlni, és már sötétedett is. Solymárnál
Pesthidegkút-Hüvösvölgy felé kanyarodtunk, és úgy döntöt-
tünk, hogy majd meglátjuk, meddig bírjuk, és ott, ahol éppen
elfogy az utolsó csepp energiánk, majd kitaláljuk, hogyan is
jutunk haza.
Annak ellenére, hogy a program még finomításra szorul a ha-
zajutást illetően, javaslom megtételét a kalandvágyó, sportos
falunkbelieknek! Az utolsó szakasz teljesítésére több
megoldás is létezik: vagy hamarabb indulunk és kevesebbet
pihenünk, így belefér a Hüvösvölgy-Nagykovácsi-Telki, eset-
leg a Hüvösvölgy-Budakeszi-Telki szakasz is, vagy
szervezünk egy havert, aki egy jó nagy autóval hazaszállít
bennünket Hüvösvölgyből.
Ma már egy kis idő távlatából sokkal szebbnek tűnik a túra, és
azt hiszem még egyszer szívesen nekivágnék!

Gónusz Gabriella

112 km két keréken
Kerékpáros programajánló kirándulni vágyóknak
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Hirdetés

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:

Bogdán Imre és Dvorszki Júlia gyermeke:
Bogdán Hanga Júlia

Jó egészséget kívánunk!
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Szilágyi Balázs
telkinaplo@telki.hu, 70/530-5644
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
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Következő számunk
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Hirdetésfelvétel: 26/ 572-003,
konyveles@telki.hu

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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A teljestest-csontsűrűség mérő berendezésnek köszönhetően
egyre több páciensnél lehet kimutatni a kezdődő csont-
ritkulás jeleit. Az oszteoporózis ambulancián magam is tapasz-
talom azt a tendenciát, amit a Washington Egyetem orvosi
karának kutatói most bizonyítottak is: egyre több férfinál is
diagnosztizálják ezt a betegséget. Hölgyeknél ismert volt, hogy
a változó korban a csökkent női nemi hormon, az ösztrogén a
felelős a kialakulásért. A kutatók kimutatták, hogy a csontszer-
kezeti leépülés következményeként fellépő csonttöréseket a
férfiaknál is az okozza, hogy kis mennyiségben, de aktív
ösztrogén van jelen a szervezetben.

Becslések szerint Magyarországon közel 900 000 embert érint
ez az elváltozás és egyaránt veszélyezteti mindkét nemet
életkortól függetlenül. A csontritkulás lehet önálló állapot, de
kialakulhat más betegség következtében is: mindkét esetben
elmondható, hogy az időben, szűrővizsgálattal felismert csont-
ritkulást a megfelelő kezeléssel gyógyítani lehet annak
érdekében, hogy a későbbi mozgásképességet vagy akár
életet is veszélyeztető törések elkerülhetőek legyenek. 

A csontritkulás tulajdonképpen egy folyamat eredménye,
melynek során a szervezet bontó és építő szakaszai közötti
összhang felbomlik, ezért csökken a csontok ásványianyag-
tartalma, így a rugalmassága is. 

A betegség leggyakoribb oka a postmenopauzális hormonális
változás, a hajlamosító tényezők között első helyen áll a
mozgásszegény életmód, a dohányzás, a mértéktelen kávéfo-
gyasztás és a jelentős mennyiségű alkoholfogyasztás. Továb-
bi rizikótényezőt jelent a családon belüli halmozott előfor-
dulás, a korán bekövetkezett természetes vagy méh- és pete-
fészekműtét miatt kialakult klimax. Más betegség, pl. krónikus
sokízületi gyulladás vagy szteroidkészítmények tartós szedése
is elősegíti a csontritkulás kialakulását. 

A kezdeti tünetek – terheléskor fellépő, pihenésre szűnő hát-
és derékfájdalom – annyira hétköznapi panasznak tűnnek, hogy
az érintettek gyakran oda sem figyelnek rá. Sok esetben nem
is a kezdődő elváltozásnak, hanem a fáradtságnak tulaj-
donítják.  A későbbi időszakban jellegzetes lehet a hirtelen
kis erő behatására létrejövő éles fájdalom, ami az éppen
létrejövő csigolyatörés vagy beroppanás következménye
lehet. 

A csontritkulás kezelése egyszerre több támadásponton
történik és függ a csontritkulásban szenvedő betegek korától,
aktuális állapotától. Az elsődleges, panaszt alig okozó esetek-
ben pedig az aktív mozgásterápián van a hangsúly. Bizonyított,
hogy az izomerősítő torna fokozza a csontok ásványianyag-
tartalmát. A rendszeresen erősített hát- és hasizomzat mintegy
természetes fűzőként veszi körül a gerincet, javítja tartását,
csökkenti a feszülésből származó fájdalmat és védi a
csigolyákat a különböző külső erőkkel szemben,
csökkentve a törések kialakulásának veszélyét. 

Az egészséges izomzat kifejlesztésére és fenntartására rend-
szeres torna végzése szükséges. A tornát végezhetjük csopor-
tosan – esetleg gyógytornász vezetésével, vagy különböző

gyógytornakazetták irányításával. Legfontosabb a naponta,
rendszeresen végzett speciális gyógytorna, mely kiegészít-
hető víz alatti tornával és úszással is.

A gyógyszeres kezelés megtervezése alapos szakértelmet
kívánó feladat. A csontritkulás elleni gyógyszeres kezelés két
alapvető csoportra osztható: az egyik a felborult csont-
újraképződés egyensúlyát állítja helyre, míg a másik a rend-
szeres Calcium és D vitamin bevitelt teszi lehetővé. 

Csonttörés megelőzése csontritkulás
szűréssel

Árak a Telki Kórházban

Oszteoporózis szűrési csomag 35.000 Ft
Teljestest csontsűrűség mérés 20.000 Ft

Dr. Váczi Gábor rendelése:
Csütörtök 10:00-14:00

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

Dr. Váczi Gábor ortopédsebész főorvos


