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Önkormányzat

A polgármester naplója
Biztonságunkról

Telki köztudottan biztonságos
település. A budaörsi körzetben –
melynek részei vagyunk – nincs
kiemelt kockázatú terület, szomszédjaink is jó adatokat hoznak,
de Telki a régión belül is
kiemelkedik, és minden tekintetben jó példával szolgál.

rendőrséggel karöltve. Mindennél hasznosabb azonban a
szomszédok kölcsönös ébersége és odafigyelése, összefogása.

Kiemelten figyelnünk kell a távolabbról érkező vendégbűnözésre, elsősorban a tőlünk délről érkező, portyázó
bűnözőkre. A betörésre kiszemelt épületeket jellemzően
megfigyelik, gyakran a lomtalanítás vagy faárusítás ürügyén.
Az előre ismert ilyen eseményekre már évek óta erősen
rákészülünk a polgárőrséggel és természetesen a

Egyeztettünk az új rendőri vezetéssel a Telkiben működő
intelligens kamerarendszerrel kapcsolatban is. A speciális,
rendszámfelismerő és más fejlett funkciókkal bíró megoldás
korábban már többször bizonyított, ezért a rendőrség
kiemelten számít a rendszer által rögzített adatokra.
Deltai Károly
polgármester

Ahogy a Budaörsön megrendezett regionális közbiztonsági
fórumon elhangzott, országos tekintetben a legjobbak között
szerepelünk kedvező bűnügyi statisztikáinkkal. Erőszakos
bűncselekmények régóta nincsenek, a vagyon elleni bűncselekmények pedig 25%-kal csökkentek. Igaz, a megmaradó
cselekmények súlya nagyobb, érezhető egy eltolódás az
apró-cseprő lopásoktól a nagyobb értékre elkövetett
betörések irányába. Jellemzően a hosszabb időre üresen
hagyott házak és főként a nyaralók eshetnek a betörők
áldozatául.

A rendőrség berkein belül nagy átszervezések zajlottak, új
vezetést kapott Budaörs és Budakeszi is. A jó partneri viszony
azonban töretlen, mert az új szereplők is régi-újak, hisz
korábban már teljesítettek szolgálatot a régióban.

Részletes egyeztetést folytattunk a rendőrséggel, hogy
mikor, milyen területeken és ügyekben fognak koncentráltan
megjelenni. Ahogy azt már tapasztalhatták is, ismét sűrűbben
jár nálunk a traffipax, a járőrök különös figyelemmel lesznek
a hétvégi csendháborítási ügyekre, elsősorban a vendéglátó
egységek környékén. A járőrök együttműködnek a körzeti
megbízottal és a közterület felügyelővel, helyismeretüknek
köszönhetően így nagyobb hatékonysággal találnak rá azokra, akik a közrendet zavarják: a közterületen italozó fiatalokra,
a szájkosár és póráz nélkül kutyát sétáltatókra, és persze a
szabálytalanul vagy veszélyesen vezető személyekre is.

Temetőnk „csendje”
Egyre zajosabb a telki temető! Már nem csak kívülről, a főút
felől, hanem belülről is, mert egyre hangosabb a méltatlankodás - nem csak az őslakók, hanem az egyre gyakrabban oda járó, újonnan Telkibe költözöttek részéről is.

Az ok nem mai keletű. A körforgalmat elhagyó járművek kigyorsítanak, nekilendülnek az emelkedőnek. Padlógázzal,
ahogy a csövön kifér. Köztük nagy számban autóbuszok és
több 10 tonnás szállítójárművek, mérhetetlen zajt keltve, amely
semmit sem csillapítva dübörög az úttal határos temetőnkben. Több mint 7.000 jármű közlekedik itt naponta.
Nem vitás, a temetési szertartások lehetetlenülnek el
leginkább, de még átmenetileg sem megoldás az a kétségbeesett javaslat, hogy mikrofonon és hangszóróval tegyen túl
a zajon az Atya, vagy aki éppen halottat búcsúztat. Ez végképp méltatlan egy temetőhöz.

A temetőbe ugyanakkor leggyakrabban mégis csak azért
megyünk, hogy halottaink sírját gondozzuk, a sír mellett gondolatainkban elmélyülve velük lehessünk, és nem csak évente
egyszer a Halottak Napján. Ehhez is csend kell, ami ezen a
helyen alapelvárás, tehát temetőnk egészét érintően
legalább csillapítani kell a zajt. Ezért a ravatalozó funkcionális
elfordítása, vagy akár a főúttól távolabbra vitele önmagában
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nem elegendő, és egyben ez a legköltségesebb lehetőség is.

Tudjuk mindezt régóta, a jelzések nem találtak süket fülekre.
Az önkormányzat már évek óta napirenden tartja a kérdést,
számos javaslat született, évekkel ezelőtt a költségvetésünkben pénz is volt az esetleges megoldásra félretéve. Akusztikus szakembert hoztunk, és kértünk fel szakmai javaslat készítésére. A részmegoldások, a konszenzus
hiánya, de főleg a magas költségek miatt nem történhetett
semmi.
A közelmúlt viszont áttörést hozott. Varga Béla Főépítész úr
koncepciós javaslatot készített, amely teljes körűen és hosszú
távon rendezné temetőnk ügyét, alternatívákat is felkínálva a
megoldásra. Létrejött a képviselők közötti konszenzus is.

Határozat született 2011-ben temetőnk fejlesztési tervéről, a
megvalósítás műszaki és pénzügyi ütemtervéről, amit anyagi
lehetőségeink szerint aktualizálnunk kell. Maradt viszont a
magas költség, ugyanis a becslések szerint legalább 60-80
millió forint lenne a teljes körű rendezés kivitelezése, ennyi
pénzünk pedig belátható ideig nem lesz! A koncepció viszont
lehetővé teszi a források biztosításától függő szakaszos
megvalósítást.

Önkormányzat
Egyetértés van abban is, hogy az első lépés a zajcsillapítás,
amit a koncepció ötletes megoldással biztosít. Mint már
másutt, Telkiben is egyre gyakrabb az urnás temetés és ez az
igény várhatóan egyre nagyobb lesz. A koncepcióban az
urnafal a temető fő út felőli határán húzódik végig, így szolgálja egyben az onnan érkező zaj csillapítását is. Nagy múltú
temetőink mellett másutt is egyre gyakoribb ez a megoldás, a
környező településeink egy része is már ezt választotta.

A főút mentén az urnafalnál kívülről célszerűen beépítve sűrű
bokrokkal, fákkal a zaj még tovább csillapítható és temetőnk
egészére egy már elfogadható zajszintet lehet reményeink
szerint elérni. A temetési szertartások, búcsúztatások még
nagyobb csendigényére a koncepció első lépésként a ravatalozó funkcionális elfordításával, később akár feljebb, egy új,
annak a főúttól messzebb történő elhelyezésével kínál
megoldást.

Ez esetben a főbejárat is oldalra és feljebb, az MLSZ felé
vezető útról elérhetően kerülne kialakításra, ahol már most
is sorompós bejáró van. Ez már - számos más további tennivalóval együtt a teljes körű megoldás érdekében - az, amihez
nagyon sok pénz kell és megvalósítása sajnos bizonyára
váratni fog még magára.

Az első lépés, a zajcsillapítást is megoldó urnafal kiépítése
viszont nem halogatható. Kiviteli tervet, költségbecslést kell
készítenünk, és forrást biztosítanunk a remélhetőleg megoldható lépésre! A Fő utca az idén elkészül, temetőnk csendje
egyike kell, hogy legyen legközelebbi feladatainknak!
Szigeti Antal
képviselő

Fő utca: kész az aszfaltozás
Július eleje óta tart a Fő utca körforgalom - Pajta-Faluház
közötti szakaszának teljes körű felújítása és rehabilitációja.
A csapadékvíz elvezetés, járdák, parkolók, buszmegállók és
egyéb műépítmények szinte teljesen elkészültek, és mostanra
befejezték az úttest aszfaltozását is. Jelenleg a járdaépítés
zajlik, ezért komolyabb forgalomkorlátozásra az autósoknak
már nem kell számítaniuk. A gyalogosok a munkálatok ideje
alatt közlekedjenek rendkívül óvatosan!

Legyünk türelmesek!

Sajnos meg kell említeni, hogy sokan versenypályának nézik
a területet, és száguldanak, amikor elhaladnak az építkezés
mellett. A kivitelezők ezért kérik, hogy az autósok legyenek
türelmesek és nagyon figyelmesek, amikor a Fő utcán áthaladnak!

Novemberig tarthat a felújítás

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 gondoskodni. 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
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, majd 2011-ben kiegészültek a körforwww.telki.hu
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Önkormányzat
galomhoz kapcsolódóan egy új gyalogátkelőhely és kapcsolódó járdaszakaszok, emelt szintű közvilágítás kiépítésével.
Ezeket a közlekedési hatóság engedélyezte.

A testület a település 2012-es költségvetésében a megvalósításhoz 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 zárult le. 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 (+36-30-6192060).) Az önkormányzat megbízásából a lebonyolítást és a
műszaki ellenőrzését a Rexagon Bt. látja el. (A lebonyolító
képviselője Király Gábor (+36-30-922-0906).)
A felújítási munkák befejezésének határideje 2012. november
15-e.

Ismét biztonságosabb az átkelés
Szeptembertől újra segíti a gyerekek biztonságos átkelését a
Napsugár utca és a Muskátli utca között reggelente 7 és 8 óra
között az iskolai tanítási napokon közterület-felügyelőnk.

Szabó Sándor mellett az önkormányzattól Horváth Ferenc és
alkalmanként Farkas Flórián körzeti megbízott biztosítja a
gyerekek biztonságos iskolába jutását a veszélyes csomópontban. Az intézkedés oka, hogy amíg nem készül el a kereszteződésnél a tervezett gyalogátkelő, nagyon veszélyes
az úttesten átmenniük a gyerekeknek, mert az autósok sokszor nagy sebességgel közlekednek az érintett útszakaszon.
Kérjük, az autósok mérsékeljék sebességüket és vezessenek
óvatosabban az iskola környékén! Előzzük meg együtt a
baleseteket!

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

2012. augusztus 30.
Iskolai ügyek

A testület a közoktatási szakértő véleménye alapján módosította a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási nyelvű
Általános Iskola Pedagógiai Programját. Emellett arról is döntöttek, hogy az intézményben 2012. szeptember 1-től a nem
kötelezően adható munkaközösség-vezetői pótlék mértéke
a közalkalmazotti pótlékalap 40%-a.

Hulladékgazdálkodás

A képviselők támogatták, hogy az önkormányzat a DunaVértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
2012 szeptember

területén lévő települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő, a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére
pályázó gazdasági társaságban tagként részt vegyen. Döntöttek arról is, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét az új hulladékgazdálkodási törvény megjelenéséig településünk nem
ruházza át a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra. A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
keretében a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítását Telki
az erről szóló törvény megjelenéséig fenntartja magának.
szb
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Páty lezárta a Golf-ügyet
Telkit is jelentősen érintő cikk jelent meg Varga
István tollából a Pátyi
Kurír 2012/8-9. számában Zárszó a Golf-ügyben
címmel. A pátyi alpolgármester ebben kifejtette, hogy a napi munkák mellett jó néhány, az
előző testületek és
befektetők által megkötött szerződés felülvizsgálatában és annak módosításában is részt vett.

Ezek közül kiemelkedik a
községet gúzsba kötő
településrendezési
szerződés, amelyet az előző pátyi faluvezetés kötött a
spanyol Milton céggel. 2010 végén tárgyalásokat
kezdeményeztek a spanyol cég magyarországi képviselőivel.
A megbeszélések eredményeként a Milton és a pátyi önkormányzat közös megegyezéssel szerződést bontott, és
rögzítették, hogy egymással szemben semminemű
követelésük nem áll fenn.

Ezt követően az érintett terület tulajdonosával, a Jabinor Kft.vel is tárgyalóasztalhoz ült a pátyi vezetés. Két magyar
magánszemély tulajdonoson keresztül a belga érdekeltségű
cég mintegy 120 ha területű ingatlant (Golf terület) szerzett
meg 2006-ban Pátyon, annak érdekében, hogy azon sportcélú
ingatlanfejlesztést valósítson meg. 2006. március 24-én a
Jabinor Kft. és az önkormányzat három megállapodást kötött
a befektetővel. A megállapodás alapján a cég 300 millió forint
összeget fizetett meg önkormányzat részére, közérdekű

kötelezettségvállalás jogcímén, és vállalta, amennyiben 2011.
december 31. napjáig neki felróható okból nem valósítja meg
a megállapodásban vállalt golfpályát, úgy 200 millió forint
bánatpénzt fizet az önkormányzatnak. A szerződésben az
önkormányzat vállalta, hogy a befektető igényeinek
megfelelő szabályozási tervet fogad el, szakhatóságként a
terveknek megfelelő telekalakítási eljárást folytat le, és a
beruházás megkezdését követően kiépíti saját költségén a
terület határáig a víz- és csatorna vezetéket.

Mint ismeretes, a beruházás Pátyon az önkormányzati
választások fő kampánytémája lett, és az új képviselőtestület megválasztása után nem valósult meg. Ezt követően
2011 októberében Varga István megkereste a befektető
képviselőjét, és jelezte, hogy a szerződés alapján az önkormányzat igényt tart a bánatpénzre. December végén a Kft.
tulajdonosa és ügyvédje egyeztető megbeszélést
kezdeményezett, amelyen bejelentették, hogy a beruházást
nem kívánják megvalósítani, a területet harmadik személynek
értékesítik azzal a céllal, hogy a tervezett fejlesztést annak
eredeti formájában és tartalmával megvalósítsa. Amennyiben
az önkormányzat igényt tart a bánatpénzre, vevőjük eláll a
szándékától, és kénytelenek lesznek a már kifizetett 300 millió forintot, valamint az elmaradt hasznot az önkormányzaton
perelni, mivel a beruházás az önkormányzat hibájából nem
valósulhatott meg.
A körülményeket mérlegelve a pátyi testület úgy döntött, hogy
a kétes kimenetelű per helyett megpróbál egyezséget kötni. A
fél évig tartó tárgyalások eredményeként a Jabinorszerződéseket közös megegyezéssel megszüntették.

A megállapodásban a felek vállalták, hogy kölcsönösen, és
jogutódokra is kiterjedően lemondanak minden igényükről,
követelésükről, bármifajta jogcímen is állna fenn. A már
kifizetett 300 millió forint a Pátyi Önkormányzatnál maradt, a
Jabinor Kft. pedig 127 milliót ügyvédi letétbe helyezett, amely
akkor kerül kifizetésre, ha a megismételt és a 2006-os szabályozási terveknek megfelelő telekalakítási eljárás jogerősen
befejeződik. Emellett az önkormányzat vállalta, hogy a hatályos szabályozási tervet 2014. december 31-ig - jogszabályon
alapuló kötelező módosítás, bírósági vagy hatósági
kötelezés esetét kivéve - nem változtatja meg, és azt változatlan formában fenntartja.
A pátyi alpolgármester a cikk zárszavában kifejtette, hogy a
területen így jelenleg a sportcélú hasznosítást megengedő
2006-os rendezési terv van hatályban, amelyet a tulajdonos
kérésére ugyan a mindenkori képviselő-testület módosíthat,
de ezt csak az azóta megváltoztatott, és jelenleg már érvényben lévő szigorú országos jogszabályok figyelembevételével
teheti meg.
Forrás: Pátyi Kurír, XXI. évfolyam, 2012/8-9. szám, 4. oldal
www.telki.hu
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Kéményseprés
A kötelező kéményseprői közszolgáltatást idén 2.
alkalommal november 25-e és december 1-je között
végzik Telkiben a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai.

Ezúttal a szilárd üzemű kéményekkel rendelkező házakba –
ahol évente kétszeri ellenőrzés kötelező -, illetve azokhoz a
házakhoz látogatnak el, amelyekbe a tavaszi ellenőrzés
során nem tudtak bejutni.
A társaság dolgozói fényképes igazolvánnyal rendelkezve járják végig településünket. A cég ezúton is kéri a lakosokat,
fogadják bizalommal és engedjék be a kéményseprőt!

Mit és mennyiért?

A Magyar Kémény Kft. közlése szerint a tüzelőberendezés, a
kémény szabálytalan használata, valamint a kéményvizsgálat
és a tisztítás elmaradása miatt évente több halálos baleset
történik. Hangsúlyozzák, hogy ezeket a baleseteket könynyedén meg lehet előzni, ha a lakosság az előírásoknak
megfelelően használja a kéményeket, és az előírt 1995. évi
XLII. törvény alapján az évente előírt kötelező kéményellenőrzést, szükség szerinti tisztítást a kéményseprők
elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az ingatlanok tulajdonosai nem merik vagy nem akarják beengedni házaikba a
kéményseprőket, mert bizalmatlanok az idegenekkel, és
féltik vagyontárgyaikat, illetve testi épségüket.

A társaság szerint fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a
kötelező közszolgáltatás: a lakásban és más helyiségben
épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a
tartalékkéményt is - valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény
adására. A mesterséges égéstermék elvezető berendezések
füstgázelemzése műszerrel történik. A kéményellenőrzési díj
a helyszínen kézpénzben fizetendő, számla vagy munkaigazolás ellenében.
Alapdíjak:
Egyedi szilárd kémény
Egyedi gázos kémény
Tartalék kémény
Zártégésterű (turbós) kémény

Bruttó
3.110 Ft
3.105 Ft
1.770 Ft
4.335 Ft

(Ahol az idei 2. ellenőrzést végzik és a díj már rendezve lett,
nem kell újból fizetni a kéményseprésért.)

A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a
veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban
egy épületen belül – emlékeztet a Magyar Kémény Kft. A társaság hangsúlyozza, hogy az ön családja, valamint otthona
biztonsága megéri ezt a kis törődést.

Költözhet a posta
Régóta húzódó probléma, hogy alkalmas ingatlan hiánya miatt
falunk postája elavult körülmények között végzi a szolgáltatást. A kedvező tárgyalások eredményeképpen azonban
hamarosan új helyre költözhet a Telki Posta.
A tervek szerint ugyanis decemberre elkészülhet a Kórház
fasoron - a Kórház fasor 22. címen található szolgáltatóház 1-
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es számú üzlethelyiségében - az új, minden tekintetben korszerű szolgáltatóhely, a költözés így még idén megvalósulhat.

Sajnos a Telki Napló augusztusi számában e cikk mellett megjelenő kép nem az érintett épületet ábrázolta, így a hibáért
ezúton is elnézést kérünk!

Közérdekű

Vandalizmus és szemetelés
Sajnos az utóbbi időben egyre több a rongálás, károkozás és a szemetelés
településünkön. Évekkel ezelőtt, amikor Telkiben még jóval kevesebben éltek,
ilyenek nem fordulhattak elő, az utcák rendezettek és tiszták voltak. Sajnos
azonban a falu növekedésével egyidejűleg itt is megjelent a nagyvárosi
hanyagság és a vandalizmus.
A játszótereken sok az eldobott üveg, csikk, a megállókban megjelentek a
firkálások, az iskolában pedig az ajtókban tettek kárt.
A legutóbbi esetek közé tartozik, hogy szeptember 6-ra virradóan, a Becco játszótéren éjszaka megrongálták az automata öntöző rendszert. A csúszda melletti részen ismeretlenek mind a 4 szórófejét kirugdosták, kitörték, így ezeket
cserélni kell. A kár több tízezer forint, amit falunknak kell kifizetnie.
Ezt követően, szeptember 10-én derült fény arra, hogy a Muskátli játszótéren a
zöld csúszdát megrongálták, ami ezért ferdén áll és balesetveszélyes. Az önkormányzat a veszély elhárításáról már intézkedett, a kár felmérése és kijavítása
megkezdődött.
Felhívjuk az elkövetők figyelmét arra, hogy az ilyen tett amellett, hogy szégyenletes, rengeteg kárt és bosszúságot okoz! Érdemes lenne vigyázni falunk
értékeire, hiszen közös érdekünk megelőzni, elkerülni és megakadályozni az
ilyen eseteket, hogy megőrizzük településünk rendezettségét!
szb

Nemzeti és telki címeres zászló
Tisztelt telki polgárok!

Az elmúlt években sikerrel lezajlott akció után az önkormányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti és
telki címeres zászlókat.
Móczár Gábor
alpolgármester

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):
Nemzeti címeres zászló
1. 60 x 40 cm méretben:
2. 90 x 60 cm méretben:

Nemzeti zászló címer nélkül
1. 60 x 40 cm méretben:
2. 90 x 60 cm méretben:

Telki zászló

1. 60 x 40 cm méretben:

1.150,- Ft
1.900,- Ft
900,- Ft
1.500,- Ft

2.050,- Ft

2. 90 x 60 cm méretben:
2 méteres műanyag rúd:
1 ágú fali tartó:
2 ágú fali tartó:

4.500.2.050,3.550,4.950,-

Ft
Ft
Ft
Ft

A zászlók 2012. október 8-ig megrendelhetők a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán a 26/572-003 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:
Megrendelek ....db ……méretű nemzeti zászlót címerrel/címer
nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek .....db ……méretű telki zászlót
Megrendelek .....db műanyag/fa (aláhúzandó) zászlótartó
nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.
……………………………....................………..
az igénylő neve és az igénylő aláírása
…………………………………......…............
lakcíme: …………………………...
telefonszáma: ……..............................

www.telki.hu

7

8

Közösség

Fókuszban az egészségünk
Akik egy kicsit tovább aludtak, és 10 óra körül érkeztek az
eseményre már több programról lecsúsztak az idei Egészségnapon. A szeptember 15-i, Kistérségi Fesztivállal is összekötött hagyományos rendezvényen ugyanis már 9 órakor
beindult a nagyüzem: torna, szűrések, sportok és sok érdekes,
egészséggel összefüggő esemény várta a telkieket.

A legnagyobb érdeklődést persze a 11 órakor kezdődő, a
Face Team fiataljainak látványos, akrobatikus kosár-show-ja
váltotta ki. A taps-cunami alatt szaltózgató, zsákoló srácok
pedig élvezték a népszerűséget, ahogyan a közönség is az
előadást. Egy pillanatra ugyan megijedhetett mindenki,
amikor az egyik ugrásnál a trambulin kicsit közel került a
palánkhoz, amelyről ugorva az egyik főszereplő látványosan „lerúgta” azt – baj azonban szerencsére nem történt. Sőt,
lelkes ováció közepette ugráltak és kosaraztak tovább a fiúk.
Edzőik, akik korábban (a tornaterem átadásakor) Telkiben is
felléptek, elmondták, hogy ezek a fiúk nagyjából másfél-két
éve űzik ezt a sportot, és a csapatnak rajtuk kívül is több fiatal
játékosa van. Az itt fellépő gárda a közvetlen utánpótlás tagjaiból, valamint a kisebbek legjobbjaiból állt.
A show-t követően bárki kipróbálhatta a trambulint, és
próbálkoztak a gyerekek is szép számmal. Volt, aki még szaltót is ugrott!

2012 szeptember

Dél tájban többféle meccs – kosár, foci – következett, majd
egy kis pihenőt követően délután a Pajta környékén folytatódott az Egészségnap és a Kistérségi Fesztivál. Ekkor sok-sok
gyerekprogram és több érdekes előadás volt terítéken.
Ezek után divattanácsadás kezdődött, amelyen bárki szinte a
kifutón érezhette magát, és az Illéssy testvérek segítségével
ruhákat próbálhatott fel, vagy éppen divattippeket kaphatott.

A sűrű programokat nem is zárhatta volna más, mint egy tempós, latinos előadás, amelyen kedvére szambázhatott minden mozogni vágyó (vagy éppen a hűvösödő időben fázni
kezdő) jelenlévő.
Köszönjük a szervezőknek és a fellépőknek, segítőknek a
munkáját, mert nekik hála ezen a napon mindenki tehetett egy
lépést az egészségéért!
Szilágyi Balázs

Program

Sikeres bemutatkozás a Kistérségi
Fesztiválon
„Generációk találkozása” volt a mottója a VII. Budaőrsi
Kistérségi Fesztivál budakeszi rendezvényén szeptember 8án. Tematikája pedig, a többgenerációs mesterségek és családi vállalkozások, a helyi ruhaviseletek, valamint kultúrműsor
többgenerációs szereplőkkel.

Telki színeiben Váradi Sándor gazdálkodó családja mutatta
be többgenerációs vállalkozását, rendezett parádés ízelítőt
több mint tucatnyi termékféleségeiből, köztük olyan specialitásokkal, mint a puliszka, a túrós palacsinta, számos rétesféleség és hasonló nyalánkságok.

A Telki sátor vendégvárásra készen

Megjöttek a látogatók

A Kistérség települései 3x3 méteres sátraikban mutathatták
be magukat, kultúrműsorral pedig a nagyszínpadon.

A család első sorban tejet, tejterméket állít elő és értékesít
sikerrel már hosszú ideje Telkin és Budajenőn, de más

www.telki.hu
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mezőgazdasági terméket is termel.

A sok látogatót nem győzték kiszolgálni a család tagjai, akik
már napok óta készültek a bemutatkozásra, és amit lehetett,
csak az utolsó éjszaka készítettek el, hogy friss legyen a kóstoló.
Alig maradt hely a sátorban bemutatott Telki hagyományos
viseletei, a német nemzetiségi és székely ruhák megtekintésének.
Településünk bemutatkozására a Budajenő-Telki Székely Társulat hagyományőrző előadása tette fel délután a koronát,
amelyben három generáció lépett fel és aratott hatalmas sikert.
Köszönjük Váradi Család, köszönjük Székely Társulat!

Szigeti Antal - képviselő

Lehetett választani a Váradi család kóstolóiból

Színpadon a Budajenő-Telki Székely Társulat három generációs műsora

Mulatsággal búcsúztunk el a nyártól
Koncert, eszem-iszom és érdekes gyerekprogramok – ezek
várták a nyári iskolai szünet utolsó napján a telki lakosokat a
Pajta és a Jung-ház közötti udvaron.

A szeptember 2-i rendezvény első részében a gyerekeké volt
a főszerep, arcfestés és kézműves programok várták őket. A
búcsúztató családias légkörben zajlott: míg a kicsik játszottak,
addig az apukák és anyukák lehűthették magukat a melegben
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egy hideg itallal, kürtőskaláccsal vagy éppen kenyérlángossal lephették meg magukat és gyermekeiket. Este aztán a The
Old Show garantálta a fergeteges hangulatot a kellemes
zenére vagy éppen táncra vágyók számára.
A 2. nyárbúcsúztató utcabál így kellemes családi szórakozást
nyújtott a tanév előtti utolsó nyári napon. Köszönjük a
szervezőknek!
szb

Oktatás

Iskola: a kihívások éve következhet
„A jelen tanévkezdő tájékoztató célja sajnos nem lehet
lelkesítő erőt adni ehhez a kihívásokkal teli tanévhez Annál
inkább feladata, hogy ne lássuk azt rémisztőnek és kétségbeejtőnek sem a számos szóbeszéd, hangulatkeltő híresztelés
közepette.”
Dr. Gloviczki Zoltán
közoktatásért felelős helyettes államtitkár
Az államtitkár úr tanévkezdő kiadvánáyban található gondolataiból kitűnik, hogy az iskolák ebben a tanévben nehéz feladat
előtt állnak. A közoktatásban bekövetkező változások időt és
energiát igénybe vevő feladatok elé állítják az intézményeket,
valamint az intézményekben dolgozó pedagógusokat és a
pedagógiai munkát segítőket egyaránt. Az előttünk álló feladatokat úgy kell megoldanunk, hogy a gyermekek oktatásanevelése ne szenvedjen csorbát, teljes erőnkkel tudjunk koncentrálni arra, ami az iskola fő feladata.

Eredményes évek állnak az iskola mögött

Az intézmény az elmúlt három évben jelentős változásokon
ment keresztül. A két tanítási nyelvű oktatást a törvényi előírásoknak megfelelően teljes mértékben törvényessé és mindenki
számára hozzáférhetővé tettük.
Bevezettük az órarendi keretek között történő sakkoktatást.
Azoknál a diákoknál, akik ebben részt vesznek, a mérések alkalmával a képességek számos területén javulást tapasztaltunk.
Idén már az alsó tagozat minden, nem két tanítási nyelvű osztályában jelen van a sakk.
Ezúton köszönjük a szülőknek, hogy felismerve a sakktanulás
képességfejlesztő hatását, vállalták a szakköri keretek között
folyó sakkoktatás finanszírozását, a félévenkénti 2600 forint
befizetését.
Az önkormányzat oktatáspolitikájának, az intézményünkben
folyó oktató-nevelő munkához való hozzáállásának köszönhetően ebben a tanévben az angol anyanyelvi tanár nem csak
a két tanítási nyelvű órákon van jelen, hanem a hatodik
évfolyamtól minden osztályban hozzájárul a beszédcentrikus
nyelvoktatás hatékonyságának fejlesztéséhez.
Szintén az önkormányzatnak köszönhető, hogy a törvény által
előírt óraszámon felül diákjaink hetente 25 órát kapnak
„ajándékba”. Az „ajándékkosárban” szinte minden tantárgy
szerepel. Ezen felül első és második osztályban a gyerekek
órarendbe épített ingyenes angol szakkörön vesznek részt,
valamint harmadik évfolyamtól csoportbontásban tanulhatják az
idegen nyelvet.
Az alsó tagozatosoknál felmenő rendszerben a logikaoktatás
beépül a matematika tananyagba. Tantervfejlesztő csoportunk
a nyár folyamán sakk-logika kerettantervet dolgozott ki, mely
jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél, valamint az
Oktatási Államtitkárságon van kerettantervi akkreditáció céljából.
Az ötödik és a hatodik évfolyamon hamarosan elindul az élmény
matematika oktatása Kovács Mara tanárnő irányítása alatt.
Kovács Mara a Fazekas Mihály Gimnázium (az országos rangsor első helyezett gimnáziuma) tanára volt 36 éven keresztül.
Az ő általa alkalmazott matematika tanítási módszer az országban szinte egyedülálló. Mara néni nemcsak a tanórákon vesz
részt, hanem szakkört is tart a matematika-logika iránt érdeklődő diákjainknak.
Nyolcadikos diákjaink ebben az évben nívócsoportos matematika és magyar előkészítőn vehetnek részt. Terveink között
szerepel, hogy a végzős évfolyam legjobb nyelvérzékkel
megáldott, szorgalmas diákjai ne csak az iskola által szervezett

nyelvvizsgán mérethessenek meg, hanem próbát tehessenek
egy akkreditált nyelvvizsgán is. (Elegendő jelentkező esetén a
nyelvvizsga központ kihelyezett vizsgát szervez az
intézményünkben.)
A nyelvtanítás eredményessége érdekében szorosan
együttműködünk az Európai Nyelvek Stúdiójával, akiknek
anyanyelvi tanárai szakköri keretek között csiszolják a gyerekek
idegen nyelvi tudását.

Szerencsések az ide járó diákok

A diákok az iskola falai között számos térítéses szakkörön és
foglalkozáson vehetnek részt. Az iskola pedagógusainak célja,
hogy a gyerekek érdeklődéséhez igazodva, helyben oldjuk meg
a tanórán kívüli oktatást, ismeretbővítést, és ne kelljen ezért a
szülőknek fáradságos munkával Budapestre, illetve más
településre utazniuk a gyermekkel.
Zenetanulás tekintetében a gyerekek választhatnak a Kis
Zenede által nyújtott számos hangszeres oktatás közül.
Igen nagy hangsúlyt fektetünk a testnevelés oktatására. Az alsó
tagozatos órákat nemcsak emelt óraszámban tartjuk, hanem
úgy oldottuk meg az órarendet, hogy minden alsós osztályban is
legalább egyszer testnevelés szakos pedagógus tartsa a testnevelés órát.
Ebben a tanévben az önkormányzatnak köszönhetően Szűcs
Imre személyében iskolapszichológus segíti munkánkat, aki a
Fazekas Mihály Gimnázium iskolapszichológusa 10 éve. Nálunk
hetente egy teljes napot tölt. Munkájának célja, hogy minden
gyermekünk kiegyensúlyozott, érdeklődő, jókedvű diákja
legyen az iskolának.
Az iskolai pszichológuson kívül fejlesztőpedagógus és logopédus foglalkozik a segítségre szoruló gyerekekkel.
A tanév elején 12 pedagógusunk tehetségazonosító, tehetséggondozó akkreditált képzésen vett részt. A képzés költségét
részben az önkormányzat állta, részen a kollégák. Igyekeztünk
úgy összeválogatni a résztvevőket, hogy az iskola minden
korosztálya és műveltségi területe fedve legyen.
Tekintve, hogy iskolánk az elmúlt tanév végén Tehetségpont lett,
így ehhez méltóan egyik fő célunknak tekintjük a tehetséggondozást.
Az Óvoda - Iskola Telkiben Alapítványnak köszönhetően újabb
eszközökkel, mérési anyagokkal bővültek az iskolai szertárak.
Az alapítvány támogató együttműködésére a jövőben is
kiemelten számítunk.

Összefogással sikerülhet

Az intézmény vezetőjeként úgy gondolom, hogy bár Dr. Gloviczki Zoltán államtitkár úr szavaival élve ez a tanév bővelkedni
fog a kihívásokban, iskolánk az önkormányzat és az alapítvány
támogatásával, az itt dolgozó pedagógusok áldozatos, magas
színvonalú munkájával meg tudja oldani az előte álló feladatokat.
Természetesen mint eddig is, a legmesszemenőbbekig számítunk a szülők támogató együttműködésére. Kérek mindenkit,
gondoljon arra, hogy gyermekeink most általános iskolások, és
most kell megkapják azt a tudást, gondoskodást, mely évekre
meghatározza majd a tanuláshoz fűződő viszonyukat. Ezeket
az éveket nem lehet újrajátszani, megismételni…
Sarlós Erzsébet - igazgató

Infó: Az iskola éves programja hamarosan felkerül az intézmény
honlapjára: www.iskola.telki.hu
www.telki.hu
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Emelkednek az iskolai
étkeztetési díjak
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy a képviselő-testület
2012. szeptember 18-i ülésén 15/2012.( 09.19.) Ör. számú
rendeletével módosította a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 15/2007.
(VIII.31.) sz. önkormányzati rendeletét.
A módosítás értelmében 5 évnyi stagnálást követően 2012.
október 1-től az intézményekben a gyermekek által fizetendő étkezési térítési díj (nyersanyagnorma) összege az
alábbiak szerint emelkedik. A nyersanyagnorma díjának
emelésével a testület célja, hogy a gyermekek által az
intézményben fogyasztott ételek minősége és mennyisége
javuljon.
Óvodai napközis ellátás
Ebből: tízórai
ebéd
uzsonna

Kéthetente piac
Továbbra is működik a Telki Piac, amely minden második
szombaton délelőtt a Pajtában, helyi és környékbeli termelők portékáival várja vásárlóit.
2012-ben a következő időpontokban lesz piac:
Október 13-án és 27-én, november 10-én és 24-én, december
8-án. Minden alkalommal 8 órától 12.30-ig.

320 Ft + Áfa
67 Ft + Áfa
194 Ft +Áfa
59 Ft + Áfa

Iskolai napközis, menzai ellátás 393 Ft + Áfa
Ebből: tízórai
81 Ft + Áfa
ebéd
244 Ft + Áfa
uzsonna
68 Ft + Áfa
Telki Önkormányzat

Aszfaltozás

Szilárd
burkolatot
kapott a Tulipán utca
alsó szakaszán – a körforgalomhoz közel lévő meredek rész,
amely így mostantól
jobban
ellenáll
az
időjárás viszontagságainak.

Református istentisztelet
Református istentiszteleti alkalmak
idén október 7-én, november 4-én,
december 2-án vasárnap délután 4
órakor lesznek a Pajtában. A szolgálatokat Borosné Varga Edina és Boros
Péter lelkészek végzik.

2012 szeptember

Gyászhír
Gádor Tamás 27 éves volt, színész, aki Budajenőn oktatta gyerekeinket a színjátszás
mesterségére. Sokat dolgozott velük, felkeltette
érdeklődésüket a színház iránt, türelmesen nyesegette a bolondságaikat. Szeptember közepén
Skóciában túrázott, amikor vélhetően baleset
érte és elhunyt. Idén már nem lesz színjátszó...
Megőrizzük az emlékét.

Köszönetnyilvánítás
Nyugdíjazásom kapcsán szeretnék elköszönni minden kedves
családtól, akikkel a munkám során megismerkedtem,
Köszönöm a bizalmat, az együttműködést. Kívánok jó
egészséget, gyermekeikkel együtt töltött sok örömöt és
boldogságot!
Szentmarjai Tamásné Irma - védőnő

Program
Kultúra

Határtalanul - Hídépítés Telki és
Gyimesbükk között

Élő beszámoló a Telki Általános Iskola aulájában 2012. október 12-én pénteken
délután
A „Határtalanul” pályázati program keretében 2012. szeptember 16-tól 20-ig Tóth Attila és Csáforda Rita pedagógusok
vezetésével egy 15 fős hetedikes telki diákcsoport járt
testvértelepülésünkön, Gyimesbükkön.
A kirándulásról, a testvértelepülési kapcsolatok lehetőségeiről és a kinti magyarság helyzetéről tartanak a kiránduláson résztvevők az iskolai témanapot követően 2012.
október 12-én pénteken délután 5-től beszámolót, változatos programokkal, amelynek keretében lesz filmvetítés,
fotókiállítás, csángó zene és néptánc-tanulás, kürtöskalácssütés és sajtkészítés, ügyességi feladatként vargalábazás.
Reményeink szerint el tud jönni Gyimesbükkről Salamon
József plébános atya és Sárosi Mária, a kinti hetedikesek
osztályfőnöke is, velük és más vendégeinkkel kerekasztalbeszélgetést tervezünk.

További részletek a telki.hu honlapon, a telki Facebook-csoportban és a rendezvény szórólapján, plakátokon.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

www.telki.hu
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Program

Programok
Falukáposztája és délszláv
táncház

Október 13-án, szombaton 16 órai kezdettel megrendezésre kerül a Pajta-Faluházban a tizenegyedik Falukáposztája, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel
ízesítve, répával és birsalmával díszítve történik. Azok
számára, akik előzetesen jelentkeznek, az alapanyagot az
önkormányzat biztosítja. Jelentkezni előzetesen telefonon
lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán (06-26/572-003)
munkaidőben, vagy e-mailen a kultura@telki.hu címen.

Sok emlékezetes percet, órát szereztek nekünk, a kb. 30 fős
törzsközönségnek. Magunktól valószínűleg nem néztük volna
meg azt a csodálatos macedón filmet, vagy azt a szívszorító
spanyolt a down kóros főszereplőjével.

És sorolhatnánk. Mint ahogy számos személyes bevezető is
emlékezetes marad, nem is beszélve a fantasztikus előadásokról. Jó volt, szép volt, de talán elég is volt.

Minden téren lesznek újítások. Rögtön a tematikában is:
“filmklubosabb” filmeket szeretnék vetíteni. Ebbe nem fér bele
pl. az Avatar, bármilyen nagyszerű film is. De szerintem jó
lenne egyszer valamelyik nagy Chaplin filmet megnézni
közösen, hiszen azokat már vagy húsz éve nem láttuk, nem is
vetítik máshol, pedig ma is nézhető, kiváló filmek.
A filmeket továbbra sem én választom ki, hanem a tisztelt publikum. Minden vetítés végén említenék három filmet, azokról
mondanék egy kis ismertetőt, majd az ott ülő közönség
szavazna arról, hogy mi legyen legközelebb.
Az aktuális három filmet egy nagy listáról veszem majd, ahol
filmszerető barátaim ajánlására már most is van vagy 100
film. További ajánlásokat szívesen veszek.

Tehát innen jön az új sorozat neve, ez lesz az “egy, kettő,
három” filmklub.

Közben Barthos György csapatának jóvoltából elkészül a
töltött káposzta, és a szokásos zsíros kenyér, forralt bor és
meleg tea mellett hívunk mindenkit egy kellemes időtöltésre.
A tavalyi jó tapasztalatok alapján idén is két hatalmas üst
káposztás Telki Slambuc is várja majd az ínyenceket, Bánó
Attila jóvoltából! A gyerekeket szokás szerint kézműves
foglalkozások (terménybábok és őszi kopogtatók) várják,
valamint idén először kvízjáték néphagyományokból,
meserészletekből és Telkivel kapcsolatos kérdésekből a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, illetve a Pajtában.
A káposztasavanyítást követően 19 órától idén is egy fergeteges horvát, szerb és macedón táncház veszi kezdetét
Dávid Anna (Kokukk) szervezésében, pécsi vendégzenészek
közreműködésével! Részletek a később kihelyezett plakátokon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egy, kettő, három, jön a ...
filmklub!!!
Újra indul a filmklub. Megvonjuk az előző másfél éves
sorozat egyenlegét és egy újjal indulunk.

A “kedvenc filmem” sorozat a szívem csücske volt, de a
végére egy kicsit kifogyott belőle a lendület. Bemutatta kedvenc filmjét számos barátom és számos ismert személyisége
falunknak.
2012 szeptember

Magam mellé szeretnék valakit találni, aki nem csak szereti a
filmeket, de ért is hozzájuk. Jó lenne a vetítések előtt egy tartalmasabb bevezetőt meghallgatni, és utána a filmről
beszélgetni, nem pedig az időjárásról. Még nem találtam meg
a megfelelő személyt. Ajánlásokat, jelentkezőket várnék.

Erősítjük a filmklub klub jellegét azáltal is, hogy a vetítésekről kizárólag email útján lesz értesítés. Korábban is sokan
kaptak ilyet. Akik kimaradtak ebből és most szeretnének erre
a listára feliratkozni, azoknak semmi más dolguk nincs, mint
ezt megírni nekem (takacsz01@t-online.hu).
A vetítések nem hetente lesznek, hanem átlagosan minden
második héten. Alapvetően maradunk a péntek 8 órában, de
lehet, hogy alkalmanként csütörtökön este lesz vetítés. Fontos
változás, hogy télen sem állunk le. Valószínűleg az iskola
étterme lesz a helyszín a hideg napokon.
Takács Zoltán

Festészet napja
Immár 4 éve, hogy októberben,
a Magyar Festészet Napja
alkalmából megnyitja kapuit a
Pipacs Galéria.

Ezúttal is érdemes lesz ellátogatni a kiállításra, mert neves,
Telkiben eddig még nem látott,
művészek alkotásai lesznek
láthatóak.

Kiállító művészek: Bánfalvy Ákos (festőművész), Gulyás László (festőművész), Tóth Gábor (festőművész), Márton Ildikó
(festőművész), Scheer Gizella (festőművész).

Program
A kiállítást 2012. október 19-én, 18.30 órakor Deltai Károly
polgármester nyitja meg.
(Fellépő művészek: Szávin Viktor trombitaművész, zongorán kíséri Aszódy Gyöngyi
valamint Schmaus Dóra verset mond)

padok lefestése, az ideiglenes tereplépcső igazgatása és
bozótszelidítés.

A kiállítás 2012. október 31-ig látogatható.

Felhívás

Az idei kiállítás rendhagyó, Tóth Gábor
meseillusztrációiból hoz el egy csokorra
valót, ezzel remélve, hogy a gyerekeket is
megszólítja az esemény. A művész, hogy
még nagyobb kedvet csináljon a képekhez,
felajánlotta, hogy aki vásárol a képeiből,
annak a képhez kapcsolódó mesekönyvet ad ajándékba.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Találkozó a tanösvény nyitótáblájánál, az erdő szélén 9
órakor. Kérjük, hogy az önkéntesek hozzanak magukkal szerszámokat: ásót, kapát, gereblyét, csákányt, baltát, nagyobb
kalapácsot, ágvágó ollót, kisebb fűrészt, erős kesztyűt. (Ki mit
tud, ki mit szeret.) A lista is mutatja, hogy erős férfikezekre is
számítunk!
KoKuKK Egyesület

ZA/Pipacs Galéria

Október 6-án, szombaton
tanösvény-karbantartás
Az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény az
elmúlt egy évben sokunknak szerzett
örömet. Ahhoz, hogy ez sokáig így
maradjon, jó gazdaként gondját kell
viselnünk. A KoKuKK Egyesület
most a szokásos őszi falutakarítás,
szemétszedés helyett október 6-án,
szombaton délelőtt tanösvény-karbantartásra várja az Öreg Tölgy és a
tanösvény barátait! Az elvégzendő
munkák a következők: a mára megkopott erdőszéli pihenő-

Program:

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os
forradalom és szabadságharc 56. évfordulójának
helyi
megemlékezésére hívja a telki
polgárokat 2012. október
23-án, kedden este 19
órára, az 56-os emlékműhöz.

- ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és ünnepi beszéd
- filmvetítés a Pajtában
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

A hónap állata
A muflon

A muflon (Ovis aries) az emlősök (Mammalia)
osztályának a párosujjú patások (Artiodactyla)
rendjéhez, ezen belül a tülkösszarvúak (Bovidae)
családjához és a kecskeformák (Caprinae) alcsaládjába tartozó faj.

A muflont Európa nagy részére vadászati célokból
telepítették be, és helyenként – például az erdei
talajokon – gondot okoz, hogy a hosszú paták
akadályozzák a járásban. A muflonok főként
szürkületkor járnak táplálék után. Ahol nem zavarják őket, nappal is megfigyelhetők. Jól látnak és
futnak, ügyesen ugranak.
A Budakeszi környékén lévő erdőkben is
találkozhatunk muflonokkal, és a Budakeszi
Vadasparkban is lehetőségünk van látni ezeket a
csodálatos, nagy szarvú állatokat.

Érdekesség, hogy hazánkban azóta szentelnek
vadászati szempontból több figyelmet a fajnak,
amióta 1986-ban Telkiben azonban egy olyan
példány került terítékre, melynek csigája óriási,
104 cm volt.
www.telki.hu
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Természet

A teknős nem játékszer!

Tudnivalók a vörös- és sárgafülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans és
scripta) tartásáról
Az ékszerteknősök Észak és Közép-Amerikából származó,
édesvízi fajok, amelyek idejük nagyobb részét a víz alatt
úszva töltik, bár sokat sütkéreznek napos sziklákon is.
Fogságban akár 25 évnél tovább is élhetnek. A hímek
kisebbek, hosszabb, vastagabb farkuk van. A hímek mellső
végtagján hosszabb karmok vannak, mint a nőstényeknek.
Tartásukra akvaterrárium alkalmas, amely egy száraz,
sütkérező helyet és egy vizes medencét tartalmaz. A köves
rész ne legyen durva felületű, mert az felsértheti a páncélt,
amely fertőzésekhez vezethet. Minél nagyobb méretű
akvaterráriumot tudunk biztosítani, annál jobb. A terrárium
hosszúsága minimum a teknőspáncél 4x-ese, a szélessége
2-3x-osa legyen. A vízmélység minimum 1,5-2x olyan mély
legyen, mint a legszélesebb páncélrész. Éghajlatunkon a nyári
hónapokban kerti tóban is tarthatók.

Az ultraibolya (UV-) fény egy magas hullámhosszú (290-320
nm) fény, amely a hüllők egészséges fejlődéséhez is nélkülözhetetlen. Az UVB-fény a D3-vitamin képzéséhez szükséges, amely a kálcium felszívódásában játszik szerepet. Az
UVA-fény jótékony hatással van a hüllők viselkedésére (pl.:
társak, zsákmány jobb észrevétele). Fontos tudni, hogy a hagyományos ablaküveg nem ereszti át az UV-fényt. Emiatt mindenképpen szükséges UV-fényt sugárzó lámpát beszerezni.

A megfelelő hőmérsékleti értékek biztosítása a hüllőtartás
egyik legfontosabb pontja. A hüllők hidegvérű állatok, ezért
nem képesek a testhőmérsékletük állandó fenntartására.
Szükség van egy ún. elsődleges hőforrásra, amely alkalmas
háttér-hőmérsékletet tart fenn. Ez vízi teknősök esetén 2535 fok. Erre a célra legalkalmasabb egy vízmelegítő berendezés. Fontos, hogy a vízmelegítőt hálóval különítsük el,
nehogy megégesse a teknőst. Ezen kívül szükséges egy
másodlagos hőforrás, ami egy melegebb területet hoz létre a
terráriumban. Ezen az ún. „sütkérező helyen” 30-40 fok is
lehet. A sütkérező hely fölé 50, 100 wattos hagyományos izzó
vagy 250 wattos infraizzó szerelhető, vagy használhatunk
kerámia fűtőlámpát is. Kisállat-kereskedésekben már
2012 szeptember

speciális, hüllők részére gyártott hőt és UV-fényt is kibocsátó izzók is kaphatók. Az izzó 45 cm-nél messzebb helyezkedjen el a teknőstől, különben égési sérülést szenvedhet az
állat! Biztosítsunk egy olyan köves felületet is, amely fölött
nincsen izzó. Nagyon fontos, hogy a különféle hőmérsékleti
értékeket hőmérővel ellenőrizzük. Éjszakánként csökkenteni lehet a vízhőmérsékletet 21-25 fokra, amit a vízmelegítő
kikapcsolásával valósíthatunk meg.
Ha a vízben nagy mennyiségű ürülék, és eleségdarab gyűlik
össze, baktériumok szaporodnak el benne. A baktérium-tartalmú víz befertőzi a páncélt és a teknős elhullását okozhatja. Mivel a legtöbb szennyezést az etetés okozza, néhányan
elszeparált tartályban etetik teknősüket. A vízcsere gyakorisága a teknős méretétől és a terrárium méretétől is függ.
Időszakonként a terrárium falának ledörzsölése is fontos,
ezzel tudjuk eltávolítani a baktériumok maradványait.
Általában az a tapasztalat, hogy a halaknál alkalmazott szűrési
rendszerek teknősöknél nem működnek tökéletesen. Ennek
az az oka, hogy a teknősök a halaknál sokkal több szilárd
bélsarat és húgysavas ürüléket termelnek. Ideális esetben
olyan szűrőt lenne érdemes választani, amely nagytestű
halaknak vagy sűrűn lakott akváriumba való. Legalkalmasabbak a nagyobb, biológiai és kémiai szűrők, mint amit koinak
gyártanak, vagy a homokszűrő, gyöngyszűrő és a külső
szűrő. Az említett berendezések igen költségesek. Ezek
hiányában egy egyszerűbb szivacsszűrő is használható, de
ennek szűrési felülete sokkal kisebb. Tehát a vízcsere szűrők
alkalmazása mellett is rendszeres kell, hogy legyen.

Az eleség megfelelő minősége és mennyisége is nagyon
fontos. Az étrendnek kiegyensúlyozottnak és megfelelő kálcium-tartalmúnak kell lennie. Ha csak lehetőségünk van,
próbáljunk meg beszerezni teljes, élő halat, ennek tápértéke
jobb, mint a kizsigerelt halé. Amennyiben nem tudunk élő
halat beszerezni, fagyasztott, nem kizsigerelt hallal etessünk.
Szabadon befogott halak etetése nem javasolt, mert nagyon
gyakran terheltek parazitákkal. Kisebb mennyiségben rovarok
etetése is megfelelő, de ezek mindig kálciumban hiányosabbak. Például adható a közönséges lisztbogár lárvája, a
„lisztkukac”, csótány is. A földigiliszta és Tubifex tápláló és
könnyen elérhető. A csigák és meztelencsigák etethetők, de
férgek köztigazdái lehetnek, ezért mindig tegyük több napra
fagyasztóba ezeket. A kiszárított ízeltlábúak tápértékben
értéktelenek, ezeket kerüljük! Ritkán, kis mennyiségekben
adható sovány marhahús, máj és zúza. Az ékszerteknősök
idősebb korukban egyre nagyobb mennyiségben fogyasztanak növényi táplálékot is, ezért időközönként megkínálhatjuk őket zöldekkel és gyümölcsökkel. Kitűnő leveles
zöldek: mustárzöld, petrezselyem, pitypang, endívia, zsázsa,
zöldborsó, sárgarépa zöldje. Virágok közül leghasznosabb a
rózsa, hibiszkusz és a pongyolapitypang. Vitamin kiegészítés
heti 1x-2x javasolt, de óvakodjunk a különböző készítmények túladagolásától.
Dr Paulina Anna
Klapka Állatklinika - Budakeszi

Közösség

Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Szerencsésen hazaértünk a 3 napos Zalaegerszegen lévő
Termál falui kirándulásunkról, amelyen 29 fő volt jelen. Itt volt
a szállásunk és innen indultunk kirándulásainkra. A Balaton
északi partján haladva megálltunk, és megnéztük a Kálimedencében lévő Hegyestű bazalt hegyet, ahonnan csodás
kilátás tárult elénk.

egyik nevezetessége az őrségnek. Voltunk több fazekas
háznál is, Árpád-házi templomot láttunk, múzeumban jártunk.
Délután ismét a fürdőt vettünk birtokunkba, majd vacsoráztunk és sétáltunk egyet. Az éjszakák nagyon csendesek
voltak (nem volt kutyaugatás sem, mint itthon). Ezt különösen
nagyra értékeltük, és igen jól aludtunk, frissen ébredtünk.
A következő délelőttöt a Göcseji falumúzeumban töltöttük,
majd visszatértünk és nagyon finom halászlét ettünk meggyes
pitével.

Ezután a néhány kilométerre lévő Szentbékkállai kőtenger
hatalmas szikláit csodáltuk meg, amelyet a bátrabbak meg is
másztak.

Hazafelé a Balaton déli partján jöttünk, és megálltunk Balatonbogláron, ahol megnéztük a Gömbkilátót, majd Siófokon a
víztornyot.

Sajnálhatja, aki nem jött fel, mivel liften lehet menni a forgó
toronyba, ahol 360 fokban lehet látni a várost, ami gyönyörű
képet adott a település fejlődéséről. Innen 5 órakor indultunk tovább, és fél hétkor már majdnem mindenki otthon is
volt.
Megérkezésünkkor elfoglaltuk négyszemélyes, jól felszerelt
házainkat. Kicsivel később az ország legnagyobb fahídján
átkelve értünk át a termálfürdőbe, ahol nagyon jó meleg
vízben beszélgetve pihentük ki az utazást. Akik nem fürödtek,
nyugágyakban pihentek, nézték a fürdőzőket. Az étteremben aztán gyors kiszolgálás és finom vacsora várt minket,
majd sétáltunk egyet a Gébárti-tó partján. Este voltak nagy
kártya csaták, beszélgetések, és együtt néztük a tévét is. A
második napon az Őrséget kerestük fel, és megnéztünk több
falut is. Ahogyan a képen is látható, a szoknyás harangláb az

Meg kell említeni, hogy nagyon jó buszvezetőt kaptunk, aki
végig sokat segített nekünk a tájékozódásban.

Köszönöm azoknak, akik eljöttek és akikkel végig igen jó
hangulatban, vidámságban együtt voltunk! Az időközben
kimaradt programért elnézést kérek, a következőkben jobban odafigyelek majd az ilyenekre is. Klubnapot legközelebb
október utolsó hetére tervezek.
Kívánok mindenkinek a továbbiakban is jó egészséget, szép
napokat!

Márta

www.telki.hu
www.telki.hu
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Sport
Kezünkben az egészségünk!
„3-1-2 ne hagyd el magad!
Vedd kezedbe saját sorsodat.
Életed így meghosszabbítod,
betegséged magad gyógyítod.
Rajta hát, add tovább.
Szeretettel add tovább
ezt a nagy csodát.
Száz évig élj...”

Ezt éneklik országszerte a 3-1-2 meridián torna lelkes gyakorlói. Egyre nagyobb szükség van erre, mert mostanában nem
csak a betegek, de az orvosok is egyaránt kiszolgáltatott
helyzetbe kerültek.
Dr. Eőry Ajándok biológus professzor és orvos a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőorvosa, hajléktalanok önkéntes
gyógyítója hozta el számunkra Kínából a Zhu Zhong Xiang
prof. által kifejlesztett gyakorlatsort. Ő is úgy tartja, hogy mi,
magyarok a hunok leszármazottai vagyunk. Hungária!
A mozdulatok érintik a legfőbb meridiánokat (akupunktúrás
energia vezetékeket), amikben áramlik a mindent átható,
egyetemes életerő, a Csi. Amikor ez az energia akadálytalanul áramlik, az ember elégedett és boldog. Nekünk nincs más
dolgunk, mint felcsiholni ezeket az energiákat.
Erre utal, hogy sok magyar igénk kezdődik ezzel a csi szótaggal. (csinál, csiszol, csipeget, csikorog, csilingel, csipog, csicsíja).
A „3” arra utal, hogy három kiemelt akupresszúrás ponton kell
az energiát felcsiholni.
Az „1” hasi légzést, amit még a gyerekek ösztönösen tudnak,
nekünk pedig tudatosan kell végezni naponta, hogy
automatikussá váljon. Így spontán gyógyul a magas vérnyo-
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más, idegfeszültség, álmatlanság. Gyógyul a máj, az epe
betegségei, a gyomorfekély. Gyógyulhat a cukorbetegség és
az ideges gyomorpanaszok.
A „2” lábaink erejét fokozza: combizmaink erőteljes mozgatásával, helyben guggolással.
Nem kell mást tenni, mint naponta 2x15 percet csippenteni
drága időnkből a még drágább egészségünkért.
A gyakorlatsor ingyenesen tanulható és tanítható. A 3-1-2
Meridián torna vezetőképző pedig elvégezhető, az
Egészség
Biztonság
Alapítvány
szervezésében
(http://www.egeszsegbiztonsag.hu/, vagy www.312.hu).
Időpontok:
Szerda reggel 8:10-kor Telkiben, 9 órakor Pátyon
és kedd délután előzetes egyeztetés alapján
Időpont és hely egyeztetés:
Köveskuti Tünde 06-30/212-6952

VÍVÁS

Immár 5. éve Telkiben versenyzők
és szabadidős vívók részére

A Telki Se vívószakosztálya tanfolyamot
indít 8-12 éves fiúknak és lányoknak

Jelentkezés folyamatosan
Edzések helye: Telki Általános Iskola, 2089 Muskátli u. 1.
Edzések ideje: hétfő és szerda 16-17-ig
Ugyanitt hétfőnként 18.30-20 között várjuk a felnőtt
vívókat is!
Jelentkezni
0630/ 6994583
Szívós Kittinél
szkitticsi@freemail.hu

Hirdetés

Klímatechnika

Tiszta levegőt mindenkinek!

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

Igényesen felújított XIX.
századi borospince,
valamint két szomszédos
üres pincehely a pátyi
Pincehegyen eladó.

Rugalmas időpont egyeztetéssel
(délután, hétvégén is)

Hetey László
Telki
06/30/985-9060

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

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

MÓKUS-ODÚ
CSALÁDI NAPKÖZI
nyílik Telkiben
Sok szeretettel várunk minden
gyerkőcöt és érdeklődőt!
Tel: 0630/357-7501; 0630/216-2847

Honlap: www.mokusodu.hu
email: mokusodu.telki.csana@gmail.com

Tel: +36 30 999 0 444
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Egészség

Halláscsökkenés
A mindennapi élet, társas érintkezés elengedhetetlen feltétele a
megfelelő szintű hallás, ezért a fül az egyik legfontosabb érzékszervünk. Gyermekek esetében az ép hallás elengedhetetlenül
szükséges a normális beszédfejlődés és szellemi gyarapodás
szempontjából.

Halláscsökkenésnek nevezzük a hallóképesség gyengülését,
vagyis ilyenkor nagyobb intenzitású hanginger szükséges a hallásérzet kiváltásához. A halláscsökkenés gyakoriságát a
népesség mintegy 10 %-ra becsülik, így Magyarországon közel
1 millió személy szenved valamilyen fokú halláscsökkenésben.

kivizsgálása, a háttérben álló kórokok felderítése és a teljesen
egyénre szabott terápia, illetve rehabilitáció megkezdése.
Kiemelt fontosságú a rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése a
gyermekeknél illetve felnőtteknél abban az esetben, ha
bizonyos belgyógyászati megbetegedések (például cukorbetegség, magasvérnyomás-betegség) jelennek meg, és akkor
is, ha zajos a munkahelyi környezet.

A halláscsökkenés egyaránt felléphet hirtelen és fokozatosan, az
idővel egyre súlyosbodó mértékben. Számos belgyógyászati
megbetegedés (cukorbetegség, magasvérnyomás-betegség)
esetén számolhatunk a szinte észrevétlenül kialakuló, majd
fokozódó halláscsökkenéssel. Más-más tünetekkel jár gyermekeknél, illetve felnőttkorban. Csecsemőkorban elsősorban
a környezet veszi észre, hogy a gyermek az erős külső hangingerekre nem reagál, a hallással szorosan összefüggő beszédfejlődés késik, zavart. Kisgyermekek esetében sokszor a figyelmetlenség, gyakori visszakérdezés, gyenge tanulmányi
előmenetel hívhatja fel a figyelmet a halláscsökkenésre.
Idősebb korban az egyén maga érezheti, hogy gyengébben hall
az egyik, vagy mindkét fülével. Az első tünet ilyenkor is gyakran
úgy jelentkezik, hogy egyre sűrűbben kell visszakérdezni, hangosabbra kell állítani a TV-t, a rádiót. Sokszor, elsősorban zajos
környezetben és társaságban nehezített a beszédértés, vagy az
irányhallás zavara észlelhető. Súlyosabb esetben az egyén
beszéde is helytelen, illetve nem megfelelő hangerejű. Idős korban a fokozatosan, lappangva kialakuló halláscsökkenés és a
mentális funkciók beszűkülése esetében gyakran az érintett
egyén számára nem is tudatosul, hogy halláscsökkenés alakult ki
nála, hanem csak a környezet érzékeli a panaszt.
Számos negatív következménye lehet a kezeletlen halláscsökkenésnek. Gyermekkorban, ha a halláscsökkenés a beszédfejlődés kialakulása előtt lép fel, akkor megkésett, zavart
beszédfejlődéssel és szellemi fejlődéssel kell számolnunk.
Súlyos esetben a gyermek süketnéma lesz, nem tud beilleszkedni a hallók társadalmába. Felnőttkorban kialakuló halláscsökkenés esetén komoly károsodást szenved a társadalmi érintkezés, munkahelyi, családi problémák jelentkeznek, a nagyothalló befelé fordul, szorongás, depresszió, súlyos pszichoszomatikus betegségek léphetnek fel. Súlyos esetben az illető
beszéde is torzul, helytelen, nem megfelelő hangerejű.

A halláscsökkenéshez gyakran egyéb tünetek is társulnak, mint
például egyensúlyzavar, hányinger, fülfájdalom, fülzúgás.
Fülzúgásról hanginger hiányában észlelt hanghallás esetén
beszélünk. A fülzúgás önmagában is gyakran előfordul, a lakosság közel 10-35 %-át érinti, sokszor igen nagy gondot okozva a
betegnek a mindennapi életben. A fülzúgás ugyanis hat a beteg
életvitelére, zavarja a koncentrációt, befolyásolja a munkaképességet, alvászavart, fáradtságot, lelki kimerültséget, szorongást, depressziót okozhat. Ezen következmények miatt egyre
erősödik a fülzúgás negatív értékelése, kialakul az úgynevezett
„tinnitus kör”, ami már öngerjesztő folyamat.

A halláscsökkenés és a fülzúgás sok esetben hatékonyan gyógyítható, azonban nagyon fontos az érintett mielőbbi komplex
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Dr. Kovács Viktória
fül-orr-gégész, audiológus főorvos

Árak a Telki Kórházban

Fülészeti és audiológiai szakvizsgálat
(hallókészülék vásárlás esetén ingyenes)
Fülzúgás ambulancia
Komplex fül-orr-gégészeti vizsgálat

5.000 Ft

20.000 Ft
20.000 Ft

Dr. Kovács Viktória rendelése:
Rendelési időpont:

Kedd 08:00-12:00

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

