
    



A választási ciklus feléhez értünk,
így eljött az ideje a számvetésnek,
a vissza- és előretekintésnek
Ahogy azt a közmeghallgatáskor
is megtettem, segítségül most is
előveszem saját választási prog-
ramomat, a ciklusprogramot, no
meg az elmúlt két év naptárait,
legfontosabb híreit és új törvé-
nyeit, hisz a nagyobb változások
Telki életét is meghatározzák.

A 2010 októberében kezdődött önkormányzati ciklus a 2008-
2009-es gazdasági válság begyűrűző hatásainak jegyében
indult. Az önkormányzatiság jellegéből adódóan a nagy gaz-
dasági hatások mindig késéssel jelentkeznek az önkor-
mányzatok világában, hisz a források jelentős része az egy
évvel korábbi adatok, bevételek függvényében keletkezik. Ez
azt jelenti, hogy a 2008-2009-es válság hatásai nálunk 2010-
ben jelentkeztek. A 2011-ben kezdődő második és máig
tartó válságperiódus hullámai pedig 2013-ban már teljes
erővel csapnak át rajtunk. A világgazdasági és az európai vál-
ság hatásait erősen érezzük a mindennapokban. A gazdaság
10-15 éves normális hullámzásának most jön a mélypontja, de
sokak szerint ez egybe fog esni és össze fog adódni egy
kevésbé ismert és elfogadott, nagyobb hullámhosszú gaz-
dasági hullámzás mélypontjával. Sok közgazdász jósol még
erre a ciklusra egy újabb komoly gazdasági-pénzügyi, majd
politikai mélypontot.
Hiszen ahogy az lenni szokott, a gazdasági válságok politikai
változásokat generálnak világ- és országszerte. A csökkenő
helyi- és országos adóbevételek, az egyre növekvő számban
csődbe menő cégek, a bedőlő hitelek és az állásukat
vesztett emberek miatt összeomló háztartások, a befagyó
ingatlan- és pénzpiac, a beszűkülő hitellehetőségek, a
növekvő munkanélküliség, a szociális gondok, a társadalmi
feszültségek, az áremelkedés és az erős infláció nem marad-
hat kormányzati válaszlépések nélkül. Kormányunk pedig úgy
tartotta helyesnek, hogy ebben az időszakban szervezze újra
hazánk közigazgatási rendszerét. Az új alaptörvény, a
sarkalatos törvények, köztük az önkormányzati törvény, az
adózásról szóló rendelkezések és az oktatás teljes állami
átszervezése, a választási törvény megváltozása és a
közigazgatás teljes átalakítása is erre a ciklusra esik - és még
csak épp a felénél járunk.
Eseménydús és nehéz időszakot élünk.
A közigazgatás átszervezése, a járások megjelenése, az
oktatás állami kézbe kerülése az önkormányzatoknál maradó
adóbevétel és az önkormányzatoknak juttatott központi támo-
gatás drasztikus megnyirbálásával, az önkormányzatok fela-
dat- és hatáskörének jelentős csökkentésével jár együtt.
„A települések jóval kevesebből gazdálkodhatnak, mint két
éve, a jövőkép bizonytalansága még nagyobb, pedig már a
2010-es kiinduló állapot sem volt jó.„ Ezt nem én mondom,
hanem Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségének elnöke.

Az elmúlt két év tehát nem igazán volt kedvező időszak az
önkormányzatok számára. 2011-ben és idén is 40-45 milliárd
forinttal csökkent az önkormányzatok gazdálkodási
mozgástere, és a hitelfelvételi szabályok szigorodása is szinte
lehetetlenné teszi, hogy az önkormányzatok fejlesztésekbe
fogjanak.
Számos település, köztük városok sem kerülték el a csődöt,
a csőd közeli állapotot, sőt egy megye, Heves is csődöt
jelentett. Még Pest megye is sokáig a szakadék szélén bil-
legett, az iskolák étkeztetését fel is kellett függeszteni. 2011
végén a 19 megyéből 10 folyamodott az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak járó állami
segélyért.
Nagy tehát a baj! A megyerendszer összeomlását a kormány
azzal állította meg, hogy gyakorlatilag teljesen elvette fela-
datköreiket. Ezzel az önkormányzati rendszer középszintje
eltűnt, helyén pedig megjelennek a járások. 
A járási rendszer szerepe, struktúrája még képlékeny. A járási
rendszer kiépítése a közigazgatásban szokatlan átalakítá-
sokat hoz magával. Budakeszi járásközponttá válása Telki
számára előnyös, bár Budakeszinek számos olyan feladatot
kell megoldania, mely a rendelkezésre álló rövid idő alatt
szinte lehetetlen. Ezért ne számítsunk arra, hogy mint Pallasz
Athéné, az új járási központ teljes fegyverzetben pattan elénk,
eleinte lehetnek nehézségek. Mi arra törekszünk, hogy a
lehető legtöbb ügy helyben intézhető maradjon – és erre
reális esély van, – így a hétköznapokban a lehető
legkevesebbet vegyünk észre a változásokból.
A készülő, 2013-as költségvetés hozhat még
meglepetéseket. Ha valóra váltják a második Széll Kálmán
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Terv előirányzatát, amely szerint 100 milliárdot kellene
spórolni az önkormányzatokon, és a költségvetés nehéz
helyzete miatt további megszorítások mellett adóeltérítéseket
vezetnek be, akkor Telki jövő évi költségvetése is nagyon
szűkös, az elérhető szolgáltatási színvonal pedig a
megszokottnál szerényebb lesz.
Jelenleg az oktatás államosítási kísérlete zajlik hasonló
körülmények között, és megindult a rosszul gazdálkodó,
eladósodott önkormányzatok hiteleinek állami konszolidálási
kísérlete is.
Összefoglalva tehát: az önkormányzatok a rendszerváltás óta
nem voltak ilyen nehéz helyzetben, mint ebben a ciklusban.

Nézzük, hogy ebben a környezetben mit
sikerült beváltani választási ígéreteinkből!

Kezdjük az alapoknál! Felelős gazdálkodást, tisztességes és
lokálpatrióta vezetést, konszenzus- és partnerkereső hoz-
záállást ígértem, azért, hogy Telki élhető, jókedvű, jó
önértékelésű falu lehessen.
Eddigi munkámban igyekeztem nem elveszíteni a fókuszt és
mindig településünk egészét igyekeztem látni. A cél az itt élők
életminőségének javítása volt úgy, hogy az egyes döntések
etikusak és igazságosak legyenek. Igyekeztem kerülni min-
denfajta pártosságot és megosztást.
Az elmúlt két évben nem léptük túl költségvetési kereteinket,
nem vettünk fel hitelt, nem bocsátottunk ki kötvényt, nem bo-
csátkoztunk semmiféle kockázatos manőverbe. Gazdálkodá-
sunk takarékos, egyszerű és átlátható, amelyet az elmúlt
időszak átvilágításai, ellenőrzései is bizonyítanak. Elsősor-
ban a kötelező, és csak másodlagosan az önként vállalt
feladatokra koncentrálunk, eközben Telkit folyamatosan a
megszokott, vagy annál jobb színvonalon üzemeltettük. 
Telki életének számos részterületére készültek hosszabb távú
koncepciók, tervek, így látjuk, mi a cél, és mi az a nagyobb
egész, amelybe az egyes fejlesztéseknek, intézkedéseknek
illeszkedniük kell.
Átalakítottuk az önkormányzat hivatalának működését,
erősítettük a szakmai munkát. Az összes rendszerváltás óta
hozott rendeletet, határozatot felülvizsgáltunk és rendeztünk,
ami óriási munka volt. Strukturálisan, a személyi állományban
és munkamódszerek tekintetében is történtek változások.
Igyekeztünk méretéhez képest hatékony szervezetet kialakí-
tani.
Tisztességes, kölcsönösségen alapuló, jó partneri kapcsolatot
építettünk ki szinte mindenkivel, akivel Telkinek kapcsolatot
kell tartania, legyen az szomszéd település, településközi
szervezet, szövetség, kormányszerv, hivatal vagy helyi vál-
lalkozás, civil szervezet. Baráti a viszonyunk Budajenővel,
Páttyal és a leendő járásközponttal, Budakeszivel. Erős
bizalmi pozíciónk van a kistérségen belül, és a Pomázi
Víziközmű társulatnál. Újraélesztettük kapcsolatunkat a Telki
Kórházzal, az MLSZ-szel, az Organicával. Évtizedekre visz-
szanyúló, elmérgesedett, sok esetben már peresített
helyzeteket normalizáltunk és zártunk megegyezéssel. Úgy
érzékelem, hogy bizalmi tőkénk jelentősen nőtt az elmúlt
két év alatt.
Azt ígértük, hogy nem emeljük a családokat terhelő adók
mértékét. A gazdasági környezet radikális változásai

közepette ezt az ígéretet is tartani tudtuk, sőt, a közüzemi
díjak általunk befolyásolható területén is csak minimális
emelkedés volt tapasztalható, ez is csupán az inflációból és az
ÁFA emelkedéséből származott. A következő két esz-
tendőben is igyekszünk tartani ezt az irányt, ha az országos
rendelkezések nem írják felül szándékainkat.
Három nagy beruházás megvalósítására tettünk ígéretet.
Félidőben járunk, de az ígéretek kétharmadát már teljesítet-
tük. Megépült az új óvoda és befejeződött a Fő utca
felújítása. Mindkettőre büszkék lehetünk, hisz annak ellenére
valósultak meg, hogy a forrásaink az ingatlanpiaci válság miatt
is megcsappantak, mivel érdemi telekeladás nem történt.

Mint ismeretes, korábban pályázaton nyertünk nyolcvan millió
forintot a Muskátli utcai csomópont építésére. Sajnos azonban
ezt a forrást az állam zárolta, így ezt a beruházást el kellett
halasztanunk. Bár a hitelfelvétel korlátozása is nehezíti dol-
gunkat, mindent meg fogunk tenni azért, hogy a következő
két évben megoldást találjunk erre a nagyon kedvezőtlen és
szinte megoldhatatlan helyzetre.
Azt ígértem, hogy pályázati források bevonásával igyekszem
megteremteni a fejlődés pénzügyi hátterét. Az elmúlt két esz-
tendőben minden létező pályázati forrást felkutattunk. A
Közép-magyarországi régió, mint az ország legfejlettebb
régiója pályázati szempontból meglehetősen mostohán
kezelt terület. EU-s pályázati kiírások szinte nincsenek, ami
mégis megjelent, annak valamilyen objektív okból nem
feleltünk meg. Az EU pályázatok jövőre kifutnak, a jövőben
másfajta lehetőségeink lesznek. Ennek ellenére kitartóan
pályázunk, és nem csak az önkormányzatok számára kiírt
pályázatokat figyeljük, hanem az iskolák, óvodák, civil
szervezetek, alapítványok és mások lehetőségeit is moni-
torozzuk.
Érdemes néhány mondatban áttekinteni az oktatás helyzetét.
Telkiben kiemelkedően magas a gyermekszám, úgy tartják,
itt nevelik a legtöbb gyermeket a családok. Mivel itt a legtöbb
az egy főre jutó diplomák száma is, a gyerekek oktatása
kardinális kérdés. Nem csoda, hogy én is a legfontosabb
közügynek tartom a megfelelő oktatási környezetet. Mindez
persze más oldalon is megmutatkozik: Telki költi költ-
ségvetésének legnagyobb hányadát az oktatás támogatására.
Az oktatási rendszer átszervezésével az iskolák szinte telje-
sen kikerülnek az önkormányzati kézből – leszámítva épp a
legnagyobb költségeket, az épületek fenntartásának költ-
ségét, melyet a településeknek kell kigazdálkodniuk. A
januártól állami kézbe kerülő oktatás ügyeire csak közvetett,
gyenge és távoli ráhatásunk lesz. Meg kell barátkoznunk
azzal, hogy a döntések nem itt születnek és nem feltétlenül a
mi érdekeinket szolgálják. Azok az eredmények, melyeket
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iskolánk eddig elért, bizonytalanok, az önkormányzat által
nyújtott jelentős juttatások, programok és kedvezmények
pedig el fognak tűnni. Az a sok többlet, amit helyben megszok-
tunk, de ami máshol egyáltalán nem áll rendelkezésre, na-
gyon fog hiányozni az iskola életéből.

Az egységesülő tanterv miatt az sem helyben dől el, hogy ki
mit, milyen könyvekből és milyen módon tanul majd. A hely-
ben szokásos, erős érdekérvényesítő hajlandóság és civil
aktivitás a jövőben nem a helyben választott képviselő-
testület és polgármester felé irányul, hanem a távoli és sze-
mélytelen iskolafenntartó szervezet felé. Hogy milyen módon
és milyen eséllyel, azt nem tudhatjuk. Ahogy azt sem, hogy
lesz-e mód szerzett vívmányaink megtartására, és hogy gyer-
mekeink milyen körülmények között és hány pedagógus keze
alatt tanulnak majd a következő években. Sokakat aggaszt
mindez, engem is, hisz nagyon nem mindegy, gyermekeink
mit és hogyan tanulnak. Ezért is tartottam első számú fela-
datnak az oktatás ügyében való érdekképviseletünket, és
ezért szántunk annyi időt, munkát és pénzt az iskola pozíciói-
nak megerősítésére. Iskolánk a lehető legfelvértezettebben
áll a változások elé, és sem az átalakulás során, sem utána

nem engedjük el a kezét, és igyekszem a következő években
is mindent megtenni, hogy az oktatás ügye Telkiben a lehető
legjobban alakuljon.
Az elmúlt évek átszervezései, a kétnyelvű oktatás átalakítása,
a párhuzamos osztályokban megjelenő logika-centrikus
oktatás, a tehetséggondozás és számos más lépés előrelátó,
tervezett menekülés volt azért, hogy az új szempontrendszer-
ben a lehető legjobb pozícióba kerülhessünk. Míg más
települések izzó parázsként dobják el iskoláikat és csak a fen-
ntartás pénzügyi szempontjait látják, mi csak és kizárólag a
gyerekek érdekeit tartottuk szem előtt.
Ígéretet tettem egy hosszú távú oktatáspolitikai koncepció
létrehozására, amelyek keretében megújult a szakkörrend-
szer, a tehetség-gondozás és az ösztöndíj rendszer - egyedül
a felnőttoktatás terén nem tudtunk még előrelépni.
Nem csak megépítettük, de teljes mértékben fel is szereltük az
új óvodát, és néhány kisebb-nagyobb további fejlesztést is
végrehajtottunk (árnyékolók, udvari játékszerek, felújító kar-
bantartás).
A választási kampányban sok stratégiai kérdésről beszéltem
és bizonyos prognózisokba is bocsátkoztam. Bevallom, job-
ban örülnék, ha jóslataim némelyike nem vált volna be…
Egyfajta szemléletváltás szükségességét említettem: míg
korábban azon mérték egy-egy ciklus, polgármester sike-
rességét, hogy mit és mennyit épített, hamarosan eljön az
idő, hogy nem az építés, hanem a fenntartás és üzemeltetés
lesz az érdem. Jóslatom hamarabb vált be, mint gondoltam
volna. A fejlesztési lehetőségek radikálisan beszűkültek, a
pályázati források megszűntek, és most folyik a rosszul
gazdálkodó, településüket fenntartani képtelen önkormányza-
tok megmentésére tett állami kísérlet.
Úgy tűnik, újra él a népi bölcsesség: addig nyújtózkodj, amíg a
takaród ér! Arra kell tehát törekednünk, hogy amink van, azt
megőrizzük, üzemeltessük, fenntartsuk. Az infrastruktúrának
utol kell érnie az előreszaladt lakossági növekedést.
Településünket divatos kifejezéssel élve „fenntartható pályára
kell állítani”. 
Természetesen Telki távol áll a zöld nézőpontú, önellátó
értelemben vett fenntarthatóságtól, nem városállamot,
szigetköztársaságot kell fabrikálnunk tehát, de a nagy rend-
szereknek és a lakosság számának meg kell találni az egyen-
súlyi pontját és utána ügyelni kell az egyensúly megtartására.
Ezért nem tervezünk újabb belterületbe vonást, különösen
nem lakócélú területfejlesztést.
A jövőt ez a szemléletváltás kell, hogy meghatározza. Telki
felnőtt korba lépett, növekedés helyett fejlődés és jó kondí-
cióban tartás áll előtte.
Ahogy ezt prognosztizáltam, a kiköltözés üteme is lassul, bár
vannak még üres telkek, de az újabb kiköltözőket hamarosan
kiegyenlíti majd a Budapestre visszaáramlók csoportja és
egyensúly áll be. Ezért nagyobb terveinknek, koncepcióinknak
ezt a várható egyensúlyi helyzetet kell alapul venniük.
Számos nagyobb koncepció készült és ezeknek már napi,
gyakorlati hasznát is vesszük. Van egy remek, józan és reális
településfejlesztési elképzelésünk. A ciklus elején elkészült az
Ófalu rekultivációs program. Ebbe illeszkedik a Fő utca
felújítása is. Számos egymással összefüggő részterv készült,
a temető rendezésétől a beépítetlen területek hasz-
nosításán és a vízrendezésen át az intézményfejlesztésig.
Tíz-tizenkét évre való kisebb-nagyobb feladat, melyek közös
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jellemzője, hogy reális léptékben, a valós lehetőségeket
célba véve terveznek.

Túl vagyunk a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatán,
melyet ciklusonként egyszer szeretnénk megismételni. Ez a
felülvizsgálat alátámasztja a fent elmondottakat.

Nem csak településfejlesztésből áll azonban a világ. A nagy
társadalmi alrendszerek helyben megjelenő szegmenseire
egyenként is készítettünk áttekintő koncepciókat, így készült
egészségügyi koncepció, oktatásfejlesztési koncepció,
katasztrófavédelemi terv, ciklusprogram, éves munkatervek,
rendezvényterv, környezetvédelmi program, hulladék-
gazdálkodási terv, forgalomtechnikai terv, közművelődési kon-
cepció és még számos más, alrendszerre vonatkozó átfogó
elképzelés.

Természetesen ezek a koncepciók semmit nem érnek, ha nem
hasznosítjuk őket, ezért az eddig elért eredményeink és a
folyamatban lévő fejlesztéseink követik az előzetes koncep-
ciókat. Ennek megfelelően a kis részfejlesztések apránként
összeérnek és kapcsolódnak egymáshoz.

Az új víziközmű törvény nem engedi, hogy az önkormányzat
vagy cége legyen a helyi szolgáltató. Idén az ÉDV Zrt.-nek
adtuk át a feladatot, így az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás
egy kézbe került. Felmértük a jelenleg még csatornázatlan
települések csatornázásának lehetőségeit is. Lakossági
egyeztetés és konzultáció sorozat után úgy döntöttünk, hogy
csak külső, pályázati források bevonásával vágunk bele a
fejlesztésbe.

Fontos kérdés az utak, járdák, parkolók mennyisége és
állapota. Ezen a területen gyors javulásra nem lehet számí-
tani, hisz kedvezőtlen struktúrát és állapotokat örököltünk, az
útépítés pedig rendkívül sokba kerül. Felhagytunk a „hangulat-
javító” intézkedésekkel. Inkább vállaljuk a sokszor feszült-
ségekkel teli egyeztetéseket, de a lakosságot partnernek te-
kintve törekszünk a hosszú távon is megfelelő megoldások
megtalálására.

Olyan megoldásokat keresünk, melyek mind a felszíni
csapadékvíz elvezetés, mind forgalomtechnikai, mind fenn-
tartási szempontból elfogadhatóak és hosszú távon jelentenek
megoldást.

A szükséges javító murvázásokat műszaki, topológiai és for-
galmi szempontból soroljuk be. A meredek szakaszokon
inkább mart aszfaltot használunk, hisz jobban ellenáll az eró-
ziónak. A lakossági és önkormányzati összefogással épült
utak minősége fenntartási és műszaki szempontból is jó,
mivel csak olyan megoldásokat engedélyezünk, melyek
később nem jelentenek újabb problémákat.

Ennek a szemléletnek megfelelően elindult egy lassú javuló
tendencia. Már nem csak ugyanazokra a kritikus utakra
szórunk újra és újra murvát, hanem jut lehetőség apró to-
vábblépésekre. A ciklus második felében is igyekszünk tartani
ezt az irányt.

Telkiben kiemelkedően sok a gondozott köztér, park, ját-
szótér. A közgondozásban álló területek mellé az elmúlt két
évben további, korábban elhanyagolt részeket vontunk gondo-
zásba. Lehetőségeink azonban a jövőben várhatóan
szűkösek lesznek, ezért nagy figyelemmel kell elosztanunk a
véges erőforrásokat. Az elsődleges zöldfelületek - az iskola
és környéke, játszóterek, Fő utca -, és a kiemelt belterületi
zöld foltok továbbra is a fókuszban maradnak.

Tavaly először rendeztük a patakmedret és környezetét. Ez a
munka része a felszíni csapadékvíz elvezetés általános ren-
dezésének. A patak a befogadó, ezért itt kellett kezdeni a
munkát, innen indulunk felfelé a vízgyűjtő területen, lépésről
lépésre. A következő nagy feladat a Völgyrét vízelve-
zetésének megoldása, melybe már bele is kezdtünk.
Évtizedes restanciákat kell felszámolnunk, sokáig fog tartani.
A felszíni csapadékvíz elvezetésének kérdése más oldalról is
ad feladatokat. Katasztrófavédelmi szempontból átvizsgáltuk
a régi övárok rendszert, és folyamatosan tisztítjuk a meglévő
árkokat és átereszeket. Felújítottuk és új alapokra helyeztük
tagságunkat a Pomázi Víziközmű társulásban, amelynek fela-
data lett volna az elmúlt évtizedekben a patak rendezése és
részben a felszíni vizek kezelésének kérdése. A társulatban
intéző bizottsági és felügyelőbizottsági pozíciót szerezve
nagyobb eséllyel tudom helyes irányba terelni a szervezet
működését.

Közterületeink rendezésnek része volt egy átfogó reklámren-
delet megalkotása. A közterületi reklámozás lehetőségei és
szabályai megváltoztak. A cél az, hogy az itt élők minden
szükséges információhoz hozzájussanak, a helyben szolgál-
tató vállalkozók hirdetési lehetőséget kapjanak, de közterü-
leteinket ne csúfítsák reklámok.
Kiemelten fontosnak tartom a kultúra kérdését. Az elmúlt két
esztendőben a megszokott rendezvények, ünnepek tartal-
mukban gazdagodva valósultak meg, de mellettük más, új
események is megjelentek. Sok egyéb között fotó- és
képzőművészeti kiállítások, ifjúsági fesztivál, jótékonysági
árverés és helytörténeti bemutató színesítette a palettát. Idén
pedig belevágunk a könyvtár és klubhelyiség megvalósításá-
ba. Megállapodás közelében járunk egy nívós kiállítás-sorozat
megrendezéséről a KOGART galériával és egy nagyvonalú
felajánlásnak köszönhetően hamarosan felállíthatjuk Telki
első köztéri szobrát is.
A közösségi élet más téren is sokat fejlődött, egy igen sikeres
civil kezdeményezésnek hála idén lett 1 éves a piac, és jól
működik a filmklub is.
Ígéretemnek megfelelően belevágtunk a helyi kommunikáció
korszerűsítésébe. Megújult a Telki Napló, új külsővel, megújult
rovatstruktúrával, fix terjedelemben, havilapként jelentetjük
meg falunk újságát. 
Régi honlapunk helyén új, integrált, portál jellegű honlapot hoz-
tunk létre, mely modulárisan fejleszthető. A portál
szerkesztését társadalmasítottuk, a tartalmat számos
szerkesztő és szerkesztői csoport hozza létre. A rendszer
költséghatékonyan fejleszthető, kerültünk minden drága



megoldást. Bizonyos elemei, például az alanyi jogon járó 
e-mail nem tud megvalósulni (az adatvédelmi biztos ezt jogi-
lag aggályosnak tartotta), de más részegységei folyamatosan
fejlődnek. Néhány napja például aktiváltuk a hírlevél szolgál-
tatást és a rendkívüli esemény értesítés funkciót, valamint fris-
sült az időjáráis modul is.
Továbbra is remek sportélet zajlik Telkiben. Az iskola tornater-
me, az MLSZ létesítménye, a műfüves focipálya, a gördeszka
pálya, a gondozott közterületek és az erdő számtalan
sportolási tevékenységre ad lehetőséget.
E ciklus kezdetén írtuk alá első testvértelepülési megál-
lapodásunkat Gyimesbükkel. A kapcsolat azóta sokat
fejlődött, gyimesbükkieket fogadtunk Telkiben és mi is jártunk
Erdélyben, a gyimesi hegyek között. A kapcsolat gyümöl-
csözőnek és ígéretesnek látszik.
Közbiztonságunk kiemelkedően jó. Körzeti megbízottunk, a
közterület felügyelő és a lelkes önkéntes polgárőrök remek
munkát végeznek. Jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, fenn-
tartjuk és fejlesztjük a helyi kamerarendszert. Biztonságunkat
fogja növelni, hogy jövőre, Telki történetében először, a
kiköltöző posta épületében saját helyiséget kapnak a közbiz-
tonság szereplői. (A témában részletek külön cikkünkben
olvashatók – a szerk.) Ebbe a helyiségbe fog befutni az
összes kamerakép is, és a rendőrség ígérete szerint a
rendőrségi közvetlen vonal is.
A ciklus elején költözött el új helyére, kulturált körülmények
közé az orvosi rendelő. A közelében van a gyógyszertár és
más egészségügyi vállalkozások is.

Új alapokra helyeztük kapcsolatunkat a Telki Kórházzal, a-
mellyel több részből álló megállapodást írtunk alá. A kórház
számos területen nyújt kiemelt szolgáltatást telkieknek és
részt vesz a falu életében az egészségre nevelés, tájékoz-
tatás terén is. A megállapodás részeként a kórház egy
újraélesztő készüléket adományozott falunknak, így már
négy életmentő ponton áll rendelkezésre defibrillátor. 
Ennyit sikerült hát elvégezni az elmúlt két év alatt. Ter-
mészetesen, ha önkormányzatról van szó, általában a gondo-
kat, hiányosságokat, elvárásokat szokták felemlegetni. Össze-
hasonlítva más településekkel és az országos közállapo-
tokkal, szembetűnő, hogy Telkiben a hangulat barátságos,
nagyobb viszályok nincsenek és a falu a legfontosabb
kérdésekben egységes - ez fontos érték és minden eszközzel
törekszem megőrzésére.

Mi nem valósult még meg, és mi az, ami
várhatóan nem is fog?

A Muskátli utcai forgalmi csomópont kérdését már említettem
- sajnos komoly esély van rá, hogy nem fogjuk tudni meg-
valósítani.
Falusias léptékű tudományos park létrehozásában gondolkod-
tam, környezetbarát kutatás-fejlesztési vállalkozások
számára. Ezt az elgondolást a gazdasági válság és a kormány
kutatás-fejlesztési koncepciója húzta át. Megvalósítására a
közeljövőben nincs reális esély.
Regionális gimnázium létrehozásáról is folytak tárgyalások.
Több lehetséges irányt megvizsgáltunk, de miután a kormány
oktatáspolitikája még az általános iskola működtetésének jogát
is elvette az önkormányzatoktól, a gimnázium alapításának
álma szertefoszlott.
A jelenlegi szabályozási és gazdasági környezetben az isko-
labusz, éjszakai bulibusz-járat ötlete is kivitelezhetetlen.
A közúti közlekedés fejlesztése teljességgel hatáskörünkön
kívül esik, csak elvi állásfoglalásokkal és lobbival lehet befo-
lyásolni, de lobbi-erőnk szerény a feladat léptékéhez képest.
Többször, több konstrukcióban is körbejártuk az uszodaépítés
lehetőségének kérdését is, de minden próbálkozásunk
meghiúsult. Be kell látnunk, hogy a közeljövőben ez megha-
ladja lehetőségeinket.
Bemutattam tehát a környezetet, melyben léteznünk kell,
megismételtem a választásokkor elhangzott ígéreteket, bemu-
tattam, hogy mi az, ami már megvalósult, felsoroltam, hogy a
fennmaradó ígéretekből melyek azok, amelyeket reálisan be
tudunk váltani és azt is felsoroltam, amiről azt gondolom,
hogy nem lehet megvalósítani, mert valamilyen objektív
akadály, jellemzően a megváltozott viszonyrendszer nem
teszi lehetővé.
Úgy gondolom, hogy időarányosan nagyon jó a helyzet, de a
tervek egy része valószínűleg nem ,vagy csak késve fog meg-
valósulni. Ahogy távolodunk a választásoktól, úgy kerülnek
képbe új szempontok, újabb törvényi változások, melyeket
nem lehetett részleteiben előre látni. Ezzel együtt ter-
mészetesen néhány új, kisebb cél is megfogalmazódik.
Jó lelkiismerettel, bizakodóan, de még a szokásosnál is józa-
nabbul látom a jövőt. Köszönöm az eddigi sok segítséget és
bíztató támogatást! Bár sok a tennivaló, de egy okos falu meg-
birkózik a kihívásokkal.

Baráti üdvözlettel:
Deltai Károly
polgármester
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

2012. szeptember 18.

Az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába
Alapítvány tavalyi működése
A napirend tárgyalásakor Kolláth Klára elnök összefoglalta az
alapítvány 2011-es működéséről szóló beszámolót, és jelezte,
hogy 2012-ben a személyi jövedelemadó felajánlások
keretében - az első információk szerint – a korábbiaknál jóval
kevesebb összeg gyűlt össze. Az alapítványnak a személyi
jövedelemadó felajánlások képezik a fő bevételi forrását,
mely a 2011. évi 2,9 millió forinthoz képes idén 1,6 millió forint-
ra csökkent. A testület elfogadta a beszámolót.

Családi Napközi működésének elvi támo-
gatása
A képviselők elvben támogatták, hogy a Firmatus Animi
Humán Szolgáltató Kft. - amennyiben valamennyi jogszabályi
feltételt biztosítani tudja - a Telki, Szajkó u. 2. szám alatti ingat-
lanon „Csemete Domb” Családi Napközit működtetessen,
azonban ez az önkormányzat részéről nem jelent, és a
jövőben sem jelenthet semmilyen pénzügyi kötelezettségvál-
lalást.

A Zápor utca felújítása
A testület megtárgyalta a Zápor utca felújításának kérdését.
Az eset bonyolultsága miatt e pontot levették a napirendről,
megadva a lehetőséget a Zápor utcai lakóknak a további
tájékozódásra, árajánlatok bekérésére.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
Telki csatlakozott a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.

A 2012-es költségvetés I. féléves végrehaj-
tása
A döntéshozók megtárgyalták és elfogadták a 2012. évi költ-
ségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Emelkedtek az étkeztetési díjak
Amint arról már előző számunkban részletesen beszá-
moltunk, 5 év után október 1-től emelkedtek az iskolai és
óvodai étkeztetési díjak.

Intézmény-karbantartási munkák
A nyár folyamán az önkormányzati intézményekben
elvégezték a szükséges karbantartási munkákat. Az erről
szóló beszámolót a testület elfogadta.

A Környezetvédelmi Alap pénzügyi
keretének 2012-es felhasználása
A testület a 2007-ben létrehozott Környezetvédelmi Alapban
rendelkezésre álló 250.000 forint összegű előirányzatból
pályázat eredményeként és pályázaton kívül is 125-125 ezer

forinttal támogatta a BudaVidék Zöldút Szövetséget, a Telki
közigazgatási területén lévő egykori szekérutak nyomvona-
lán, a klasszikus zöldutakhoz hasonló, önálló nyomvonalú és
fenntartású zöldút szakaszok kialakításában.

Telekrész átvétele
Egy telki lakos térítésmentesen felajánlotta az 1105-ös helyraj-
zi számú ingatlanban lévő 2511/131463 arányú tulajdon-
részét az önkormányzat számára, amelyet a testület elfo-
gadott.

Ingatlan megvásárlásának lehetősége
Egy helyi lakos felajánlotta az önkormányzatnak a tulaj-
donában levő Pillangó utcai (1302-es helyrajzi számú) ingat-
lan megvásárlásának lehetőségét, amellyel a testület nem
kívánt élni.

Ingatlanok tulajdonának cseréje, terület-
rendezés
A Kórház fasor – Pillangó - Alsó Völgy - Napsugár utcák által
határolt fejlesztési terület rendezése kapcsán Telki a tulaj-
donában lévő Sármány u 6. szám alatt lévő 1379-es hrsz-ú
ingatlan tulajdonjogát elcserélte a dr. Duma László és Duma
Lászlóné tulajdonában lévő Alsóvölgy utca 9376, 937/7 és
937/8 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogára úgy, hogy a csere tár-
gyát képező ingatlanokat a felek egyenértékűnek fogadták el
(ezt a szakértői becslések is alátámasztják).

Ingatlanrendezés
A testület a Szajkó utca területének a Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv szerinti kialakítása érdekében ingat-
lanrendezési szerződést kötött a 015/23 hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosaival.

Kötelező és önként vállalt feladatok
A képviselők megtárgyalták és tudomásul vették a Telki
Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt fela-
dat- és hatásköreiről, az önkormányzat által biztosított szol-
gáltatások színvonalának meghatározásárról szóló előter-
jesztést. A témáról külön cikkünkben olvashatók részletek.

Egyes területrészek elnevezésének
használata
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a
közterületi térképek frissítés alatt állnak és az átvezetés folya-
matban van.

A Telki Víz Kft. működése
A testület döntése alapján Dobos Ferenc, a Telki Víz Kft.
ügyvezetője (akinek megbízatása 2009. november 1.
napjától 2014. október 31. napjáig áll fenn) ügyvezetői meg-
bízatását 2012. szeptember 20-tól a korábbi munkaviszony
helyett megbízási jogviszonyban látja el havi 25.000 Ft
díjazásért.
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A képviselő-testület szeptemberi ülésén megtárgyalta a
kötelező és nem kötelező feladat- és hatásköröket tartalmazó
szolgáltatási színvonal meghatározásáról készült beszámolót. A
téma azért vált aktuálissá, mert bár az Országgyűlés által tavaly
elfogadott 2011. évi CLXXXIX. törvény fokozatosan váltja fel a
hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényt, a rendelkezések döntő része 2013. január 1-én,
illetve a következő helyi választásokat követően lép hatályba.

Változik a támogatási rendszer

A 2013-tól az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb
részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok
(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi
adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy
általános jellegű állami támogatás fogja szolgálni, amelybe
beépül a megszűnő személyi jövedelemadó részesedés.
Az önkormányzat – a képviselő-testület vagy a helyi nép-
szavazás döntése által – önként vállalhatja minden olyan helyi
közügy megoldását, amelyet más szerv kizárólagos hatáskö-
rébe nem utal jogszabály. Az ilyen közügyek megoldása azon-
ban nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása
a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források
terhére lehetséges.

Az iskolai oktatásról az állam gondoskodhat

A változások közül kiemelkedik, hogy 2013-tól már nem
kötelező önkormányzati feladat az általános iskolai oktatásról
és nevelésről való gondoskodás, viszont az épület fenntartásá-
nak költségei továbbra is az önkormányzatot terhelik, amelyhez
az állam egyelőre nem ismert arányban hozzájárul. Telki
önként vállalt feladatának tekinti a magas színvonalú oktatás
biztosítását, amelyet településünk lehetőség szerint a
jövőben is támogatni szándékozik.
Az oktatási ágazatban az önkormányzat fő feladata az óvodai
ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés többelemű támo-
gatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával
az állam biztosítja a pedagógusok illetményét, emellett kötött
felhasználású támogatást adnak a nevelést biztosító eszközök
és felszerelések beszerzéséhez, valamint az óvodaépületek
folyamatos működtetéséhez.

Megtartanánk a közterület-felügyeletet

Az önként vállalt feladatok közül érdemes kiemelnünk a
közterület-felügyeletet. Ennek költségét bőven fedezik a
munkakör kapcsán befolyó bevételek (pl. a behajtási díjak),
haszna pedig a rendezett utcaképben nyilvánul meg, így ezt
lehetőség szerint megtartaná az önkormányzat.

Lesz könyvtárunk

Annak ellenére, hogy kötelező önkormányzati feladat lenne,
Telkiben nem működik nyilvános könyvtár, ezt a hiányosságot
a hamarosan kiürülő, Fő utca 12. alatt lévő épületben
kívánja pótolni az önkormányzat.

A segélyből „létalap” lesz

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős vál-
tozások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosítá-
sokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ezek
elsősorban az alapellátások erősítésére irányulhatnak, az
érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati
szektor szerepe e területre fog koncentrálódni, elősegítve,
hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a
különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára
a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői
hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesül-
nek. E kategória egységes rendszerként fogja össze a jelenle-
gi, jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcso-
lódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethely-
zetek különbözőségéből eredő eltéréseket).

Gépjárműadó: 22 millió forint eshet ki a
költségvetésből

Az önkormányzat él a helyi adóztatás lehetőségével. A Telki
által alkalmazott adónemek - az építményadó, idegenforgalmi
adó, iparűzési adó és telekadó - súlyponti szerepet töltenek be
az önkormányzat költségvetésében, és ezek rendszerét a
központi finanszírozás átalakítása nem érinti.

A nem beépített ingatlanok beépítésével, a kedvezmé-
nyezettek körének szűkülésével, valamint az adóhatóság
tevékenységének eredményeként folyamatosan bővül az épít-
ményadóhoz tartozó adózói kör, és az ebből származó bevé-
tel. Figyelembe véve a beépítésre szánt területek nagyságát ez

Jelentős változások az önkormány-
zat életében

Védőnői pályázat
A 2012. szeptember 1-jei hatállyal megüresedett védőnői
munkakör betöltésére ismét pályázatot írtak ki. (Az előző
körben kiválasztott védőnő végül máshol vállalt állást.) A
pályázattal kapcsolatban a Telki Portálon olvashatók rész-
letek.

Fellebbezés
A testület ugyan nem utasította el a házszámozásokkal szem-
ben beadott fellebbezést, de nem is semmisítette meg az érin-

tett két ingatlan házszámozásáról szóló határozatot, így a
következő ülésen ismét napirendret tűzik a témát.

Felajánlás köztéri szobor állításához
Takács Zoltán, az előző ciklus alpolgármestere 1,2 millió
forintot ajánlott fel egy köztéri szobor felállításához. A testület
ezt köszönettel elfogadta, és a szobor terveinek megter-
vezésére pályázatot írt ki a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Szobrászati Tanszékének végzős hallgatói számára.

szb
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Kovács Ildikó vagyok, 5 gyereket nevelek Telkiben. Csalá-
dommal a Boszorkányvölgyben élek. 15 éve támogatom a
tiszántúli szegényeket. Nagy családom kinőtt, megunt
ruháit, cipőt mindig nekik küldtem. A férjem ott háziorvos,
így segít abban, hogy minden valóban a rászorulókhoz jus-
son. Arrafelé nagy kincsnek számít a szállítmányunk.
„EnErzsi” masszőröm, aki szintén szeret segíteni mások-
nak, egyszer küldött egy platónyi meglepetést. Volt ott min-
den: ruha, cipő, játék, edény. Többek között ez indította be
a „Garázs vásár”-t. Azóta egyre többen hoznak feleslegessé
vált dolgokat, ruhát, cipőt, ágyat ülőgarnitúrát, biciklit.
A Karitásszal együttműködve a környék rászorulóit ilyenkor
felhívom és boldogan jönnek válogatni. Természetesen
ingyen kapják meg a felajánlott ruhákat és tárgyakat. Van,
aki karácsonyra is nálam „vásárol”.
Mert igen, köztünk is élnek olyanok, akik hiányt szenvednek.
Van, aki azért, mert 4 gyereket nevel egyedül, másoknak le-
betegedett férje, gyereke, sokakat pedig a hitele tett tönkre.
Telki vonzáskörzetében szerencsére igen sok a jómódú
család. Úgy gondolom, hogy ha mindenki csak a
feleslegessé vált tárgyait adná oda, azzal nagyon sok
emberen tudnánk segíteni. Mert ami nekünk nem kell, mást
nagyon boldoggá tehet, higgyék el!

Vannak, akik nem tudják megvenni…

Sokan kérdezik, miért csinálom? Miért éri ez meg nekem? A

válasz egyszerű. Amellett, hogy szeretek adni, én is válogatok.
Gyermekeim és a saját ruhatáram is bekerült ebbe a kör-
forgásba. Használt ruhában járni szerintem nem szégyen. A
gyerekek pikk-pakk kinőnek mindent. A babakocsi, kiskád,
pelenkázó egykettőre felesleges lommá válhat. Viszont van-
nak olyanok, akik nem tudják megvenni. Így hát ezek össze-
hangolásán dolgozom. Mert akik kapják, a fellegekben érzik
magukat.

Ne felejtsék a régi mondást: ADNI JÓ!

És ami a legfontosabb: Kérem azon családok jelentkezését,
akik úgy érzik, jól esne nekik egy kis segítség! Higgyék el,
nem fogják megbánni! Innen mindenki mosolyogva, nagy
szatyrokkal távozik.

Mindez hogyan működik?

Egy kiadós szortírozás után hívjanak telefonon: 06-30/332-
0701, 06-26/372-766. Mivel gyesen vagyok, bármikor tudom
Önöket, leendő adakozóinkat fogadni.
Köszönöm az együttműködést, és ezúton is szeretném
megköszönni azoknak, akik már lelkes adakozóink!

Tisztelettel: Kovács Ildikó

lesz az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrása.
A gépjárműadó 2013-tól az eddig 100 százalék helyett már
csak 40 százalékban illeti meg a helyi önkormányzatot. A vál-
tozás eredményeként előreláthatóan kb. 22 millió forinttal
kevesebb pénzre számíthat településünk.

Az ingatlanok értékesítéséből befolyó
összegre nagy szükség lenne

Az önkormányzat jelentős számú és területű forgalomképes,
hasznosítható ingatlan tulajdonjogával rendelkezik. Az eladásra
kijelölt ingatlanok becsült értéke 471.562.500 forint. Ezek hasz-
nosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendel-
kezésére álló források nagyságrendjét, és szorosan összefügg
a fejlesztési tervek megvalósíthatóságának lehetőségével.

Az utóbbi években rendre pozitív volt
Telki költségvetési mérlege

A PTB összefoglalója megállapítja, hogy Telki a célszerűség,
hatékonyság, takarékos gazdálkodás jegyében működteti
intézményhálózatát. Az önkormányzati intézmények felújítása,

fejlesztése kapcsán kiemelt szempont a működési költségek
optimalizálása.
Az önkormányzat hosszú lejáratú hitel felvételét nem tervezi,
mindössze egy likvid folyószámla hitelkerettel rendelkezik, a-
melynek igénybevételére a gyakorlatban nem került sor. Telki
gazdálkodásának legfőbb alapelve, hogy a működés folya-
matos bevételeinek összegét a működéssel összefüggő kiadá-
sok összege nem haladhatja meg. Ezt 2007 óta érvényesítik a
gyakorlatban.
Telki működési bevételi terve rendkívüli óvatosságot tükröz,
ezáltal jelentős többletbevétel képződik. Ennek köszön-
hetően a 0 forintra tervezett tartalékkeretekkel szemben jelen-
tős összegű pénzmaradvány képződik minden évben.

Még nem lehet tudni, pontosan menyiből
gazdálkodhat jövőre az önkormányzat

Bár a változások többnyire már ismertek, a 2013-as önkor-
mányzati büdzsé keretszámait a jövő évi központi költségvetés
elfogadását követően lehet majd látni, így akkor tudhatjuk
meg, mennyiből gazdálkodhat Telki a következő évben.

szb

Jótékonysági felhívás
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Július óta teljes átalakuláson megy keresztül falunk egyik leg-
fontosabb része, a Fő utca és környéke. Az Ófalu központjá-
nak megújulása októberben már a leglátványosabb sza-
kaszához érkezett: az aszfaltozást, az északi járda befe-
jezését, a buszmegállók kiépítését követően a kertépítés
került sorra.
Október elejére az északi oldalon lévő járda is teljes
hosszában járhatóvá vált, amely egyben azt is jelenti, hogy a
körforgalom és a templom között akadálymentesen lehet

járdán közlekedni. A déli járda
hátralévő szakaszainak építése
még zajlik, így ezen a részen a gya-
logosok a munkálatok ideje alatt
közlekedjenek rendkívül óvatosan!
Lapunk megjelenéséig talán már a
gyalogátkelőhelyek is elkészülnek,
így végre a temető is biztonsá-
gosan megközelíthető lesz gyalo-
gosan. Az autósok a forgalmi rend
változására is készüljenek fel! Több
lesz ugyanis a gyalogátkelőhely, és
ezeknél minden esetben a KRESZ-t
betartva kell átengedni a gyalo-
gosokat. Kikerülnek a megállni tilos
táblák is, és ezentúl egy rövid türel-
mi időszakot követően szigorú
büntetésekre számíthat, aki nem a
kijelölt parkolóhelyek egyikén áll
meg járművével.

Fontos kiemeli azt is, hogy az egyik körforgalomhoz közeli
telken lévő kőkereszt restaurálva visszakerült a közterületre,
amely így értékes dísze falunknak.

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 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
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 körfor-
galomhoz kapcsolódóan egy új gyalogátkelőhely és kapcso-
lódó járdaszakaszok, emelt szintű közvilágítás kiépítésével.
Ezeket a közlekedési hatóság engedélyezte.
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.

Fő utca avató
A Fő utca elkészültét követően, november 23-án délután
3 órától avató ünnepség veszi kezdetét.
Ennek során az önkormányzat bográcsban készült
pörkölttel, valamint sörrel, forralt borral és mulatsággal
várja a telkieket!
Jöjjön el ön is családjával, ünnepeljük meg együtt, hogy
megújult az Fő utca, és hogy immáron méltán lehetünk
büszkék az Ófalu központjára!
A program részleteivel kapcsolatban figyelje a Telki
Portált!

Szilágyi Balázs

Fő utca: látványos megújulás
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Katasztrófavédelem:
megalakul a helyi operatív
csoport
Megváltoztak az országos katasztrófavédelmi feladatokkal és
a polgári védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatos
jogszabályok, amelyek részleteiről a 62/2011. (XII. 29.) BM
rendelet 17-21. §-a rendelkezik. A jogszabály értelmében a
fenti katasztrófavédelmi szervezet előírja a települések
számára polgári védelmi szervezet megalakítását.
A közelmúltban sok forrásból lehetett hallani, hogy több önkor-
mányzat sorozáshoz hasonló leveleket küldött az állampol-
gároknak, hogy felmérjék, kiket lehet mozgósítani katasztrófa-
helyzetben. Telkiben ilyen küldemények nem érkeztek a
lakókhoz, településünk másként készül fel egy esetleges
katasztrófára.
A jelenlegi kormányzati intézkedéseket mintegy meg-
előlegezve, közel két évvel ezelőtt teljesen újraformálták
Telki katasztrófavédelmi koncepcióját. Ennek a folyamatnak
részeként hamarosan megalakul a helyi operatív csoport,
amely a település működését és a stratégiai területeket (pl.
szennyvíz- és ivóvíz szolgáltatás, hulladékkezelés, egész-
ségügy) jól ismerő, ezeken a szakterületeken dolgozó
személyekből áll.
Telki vezetése ezen kívül csak azokat keresi fel, akiknek szak-
képzettsége, vagy cégének profilja (pl. szállítmányozás)
hasznos lehet egy katasztrófahelyzetet követő mozgósítás
során. Jó tudni, hogy aki csatlakozik, azt a későbbiekben
nem vezényelhetik majd át egy másik helyszínre katasztrófa-
helyzet esetén. Tehát a tagok itt, helyben maradhatnak, és
védhetik meg családjaikat, otthonaikat.
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő,
széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Egy
esetlegesen bekövetkező vészhelyzet esetén az első védel-
mi szint, a leggyorsabban reagáló csapat a helyi erők ön-
szerveződő közössége, amely elsősorban különböző
katasztrófák és veszélyhelyzetek esetén képes segítséget
nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére ren-
delt országos szervezetek kapacitásai nem elegendőek.
Érdeklődni, jelentkezni 2012. november 23-ig személyesen,
telefonon vagy e-mailben lehet az alábbi elérhetőségeken:

Telki Polgármesteri Hivatal
2089 Telki, Petőfi utca 1.

06-26/ 572-003
titkarsag@telki.hu

szb

Megkezdődtek a végrehajtá-
sok
A Polgármesteri Hivatal azon adózók esetében, ahol jelentős
összegű iparűzési adó, telekadó illetve építményadó hátralékok
merültek fel, megkezdte a hátralékok behajtása érdekében a
végrehajtási cselekményeket: több esetben került sor munka-
bér, nyugdíj letiltására, 275 esetben pedig bankszám-
lainkasszót bocsátott ki az adóhatóság.

Azokban az esetekben, ahol a
fenti végrehajtási cselekmények
nem vezetnek eredményre, ingat-
lan és ingó végrehajtást fog az
adóhatóság eszközölni.
A cégek esetében a fenti eljárási
cselekményeken felül az adóha-

tóság megindítja a hátralékkal rendelkező cégek felszá-
molását.
A fenti végrehajtási cselekmények elkerülése érdekében kér-
jük azon adózókat, akik adóhátralékkal rendelkeznek, szíves-
kedjenek ennek összegét rendezni.

Telki Önkormányzat

Felelős intézményhasználat
Ezidáig sok esetben nem volt gazdája az önkormányzati ingat-
lanokban okozott károknak, így közösen kellett megfizetnünk
ezeket - mostantól azonban a károkozóknak kell vállalniuk a
helyreállítás költségeit.

Az esetleges rongálások,
károkozások elkerülése, visz-
szaszorítása miatt ezentúl
kizárólag vagyoni felelősség-
vállalással lehet használni a
Pajtát, a Jung-házat, a tor-
natermet, a volt orvosi ren-
delő épületét, az iskolát és az
óvodát.
Amikor egy különóra,
foglalkozás vagy rendezvény

kapcsán átveszi valaki a helyiséget, gondosan ellenőriznie
kell, hogy mindent rendben talál-e, és azonnal érdemes
jeleznie az önkormányzat illetékesének, ha valamilyen kárt,
hibát észlel. Ha egy kárra ugyanis fény derül, a legutolsó
használót terheli majd a felelősség: neki kell kifizetnie a kárt
és helyreállítania az eredeti állapotot. A jövőben tehát nem az
önkormányzat állja majd a javítást és nem a telki adófizetők
forintjai folynak el majd el  a rongálások helyrehozására.
A cél természetesen az, hogy mindenki gondosan ügyeljen a
rendre, és sajátjaként vigyázzon az önkormányzathoz tartozó
intézményekre, helyiségekre. Ez mindannyiunk közös érdeke!

szb
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Telki Község Önkormányzata a közelmúltban csatlakozott a
2012/2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az előző éviekhez képest fontos változás, hogy az ösz-
töndíjra jogosult tanulók mostantól csak elektronikus regisztrá-
ciót követően, elektronikusan nyújthatják be pályázatukat.
Idén november 23-ig nyújtható be „A” illetve „B” típusú 2013.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt
pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, amely a
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx címen
érhető el.
Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, szociális szempontból rá-
szoruló  pályázókat részesítheti támogatásban. Szociális
szempontból rászorultnak az a hallgató számít, akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át (ez 2012-ben 57.000 forint).

„A” típusú pályázat
- Azok pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (fel-

sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat.

- Az ösztöndíjra a 2012 szeptemberében tanulmányaik utol-
só évét megkezdő hallgatók is jelentkezhetnek. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2013/2014-es tanév első félévére
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

- Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013-as
tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a fel-
sőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázat
- A 2012/2013-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló

középiskolások, valamint a felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek pályázhatnak;

- Azok jelentkezhetek, akik a 2013/2014-es tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.

- A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014-es tanévben
ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középisko-
lai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz
részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzés-
ben vesz részt, valamint aki külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.

További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban az Igaz-
gatási Iroda tud nyújtani személyesen, vagy telefonon a 06-
26/572-003-as számon, a 3-as melléken.

Telki Önkormányzat

Felsőoktatási ösztöndíj

Ahogyan már beszámoltunk róla, hamarosan a Kórház fasor-
ra költözik a posta. Az Ófaluban jelenleg otthonául szolgáló
épület így már teljesen üres lesz, ezért lehetőség nyílik kom-
plex hasznosítására. Az előtte lévő közterületet részben már
rendezték, az épületet pedig fokozatosan, önerőből felújí-
taná az önkormányzat.
Itt kaphat helyet a majdani könyvtár, amellyel egy fontos, és az
önkormányzatok számára kötelező feladat ellátása valósul-
hat meg. A tervek szerint ezzel együtt egy klubhelyiség is
kialakításra kerül, amely meghatározott órarend szerint fogad-
hatja be a településünkön működő ifjúsági, nyugdíjas és
szabadidős csoportokat és helyi szervezeteket (cserkészek,
Nyugdíjas klub, Kokukk, stb.), élhető teret adva nekik.
Az épület másik részében alakíthatják ki a körzeti megbízott
irodáját. Ez a helyiség szolgálhat otthonául rendőrünk mellett
a közterület-felügyelőnek, a polgárőrségnek, valamint itt
lehet a polgári- és katasztrófavédelem szertára. A környéken
szolgáló járőrök itt bármikor megpihenhetnek, ihatnak egy

kávét, hidegebb időben megmelegedhetnek. A falunak jó
ugyanis, ha kellemesen érzik nálunk magukat, ugyanis ezáltal
intenzívebb lehet a rendőri jelenlét, és a jelenleginél is bizton-
ságosabb településsé válhat falunk.

szb

Mi lesz a régi posta helyén?
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Ünnepélyes keretek között aláírták a Budakeszi járás
megalapításához kapcsolódó szerződéseket. Az október 12-
i eseményen Dr. Tarnai Richard, Pest megye kormánymegbí-
zottja és dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi pol-
gármestere mellett az érintett települések vezetői: Bencsik
Mónika Nagykovácsi, Tarjáni István Biatorbágy, és Csenger-
Zalán Zsolt Zsámbék polgármestere látták el kézjegyükkel a
dokumentumokat. Ezen települések járási kirendeltséget vagy
ügysegédet kapnak.
A járások és járási hivatalok a megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként, kirendeltségeiként jönnek létre 2013.
január 1-jével. Elsősorban az okmányirodai feladatokat, a
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint az egyes szo-
ciális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek
intézését veszik át a településektől.
A települési jegyzőknél azok a feladatok maradnak, ame-
lyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy
amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi
mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek többek között a helyi
adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampol-

gársági ügyek.
Az eddig elfogadott jogszabályokból megállapítható, hogy
Telkit illetően a feladatkörök, hatáskörök és illetékesség te-
kintetében érdemi változtatásra nem kerül sor, a Polgármes-
teri Hivatal által jelenleg ellátott ügyek száma jelentősen nem
csökken.

Több újdonsággal is jelentkezik az egyre látogatottabb Telki
Portál.

Novembertől elindul a hírlevél szolgáltatás, ami többek között
azok számára jelent majd kiváló lehetőséget, akik szívesen
olvasnák csokorba szedve a honlapon megjelenő híreket. Ha
ugyanis összegyűlik 5-10 fontos és aktuális hír, a feliratkozók
hírlevelet kapnak.

Lesz rendkívüli hírlevél is, amelyet abban az esetben küldünk
ki, ha egy fontos és azonnali értesítést érdemlő cikk (áram-
szünet, vízkorlátozás, katasztrófahelyzet, stb.) jelenik meg a
honlapon. Kérjük, ha ilyen levelet kap, és lehetősége van rá,
értesítse szomszédjait is az újonnan kapott információkról -
így ugyanis nagyon hamar eljuthatnak mindenkihez a fontos
hírek.

A hírlevélre feliratkozni a
honlapon, a jobb oldali
sávban, a Telki Napló és
a Településünk képei
közötti részen lehet.

A honlapon lesz egy új,
az önkormányzati ingat-
lanok értékesítésére

szolgáló felület is, amely naprakész adatbázissal szolgál a
telkek iránt érdeklődő vevőjelöltek számára. Ehhez kapc-
solódó hír, hogy az öreg-hegyi lakók vállalták, hogy „Legyél a
szomszédunk!” szlogennel aktívan részt vesznek az
értékesítési kampányban.

Olvassák továbbra is a településünket érintő friss híreinket
honlapunkon, látogassák rendszeresen a Telki Portált!

szb

Budakeszi járás: aláírták a
szerződéseket

Tovább fejlődik a honlap
Hirdessen honlapunkon!

Megismertetné cégét szélesebb körben? Szeretné, ha a
telkiek és környékbeliek igénybe vennék szolgáltatását?
Eladná házát? Munkát ajánl? Telket venne?
Május közepe óta új honlapja van Telkinek, amelyen
immáron lehetőség van hirdetések megjelentetésére is. A
honlap egyre népszerűbb, nő a látogatottság és pozitívak
a visszajelzések az olvasók részéről. A portálon megtalál-
ható friss és aktuális hírek felett, mellett vagy között több
pozícióban is elhelyezhetők hirdetések, amelyek így köny-
nyedén eljuthatnak a célközönséghez.
Kérje médiaajánlatunkat, legyen hirdetőnk és érjen el si-
kereket!
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Mérsékelt tömeg, kiváló hangulat és változatos zene várta
azokat, akik idén is részt vettek falunk hagyományos káposz-
tasavanyító fesztiválján, a Falukáposztáján.
Kellemes őszi időben zajlott a savanyítás, így a Pajtában
szerencsére nem fagyoskodva láttak neki a „munkások” a
csömöszölésnek, október 13-án szombaton délután. Kezdők,
haladók és vérprofik egyaránt dolgoztak, közben pedig, aki
szomjas volt, teát és forralt bort is ihatott – az ezekből befolyó
bevétel a hagyományoknak megfelelően a Karitászhoz
került, így jótékony célt szolgál. A gyerekek főként a Pajta
körül vagy a Polgármesteri Hivatal tanácstermében lévő ját-
szóházban kapcsolódhattak ki, és úgy tűnt, minden korosztály
számára élvezetes volt a rendezvény.
Mialatt az edények szép lassan megteltek káposztával és a
hozzájuk adott fűszerekkel, illetve ízlés szerint répával,
valamint birsalmával, elkészült a toros káposzta. Óriási öröm,
hogy ezúttal nem voltak hosszú sorban állások, az ételek
kimérése rendkívül tempósan zajlott, így nem kellett

bosszankodniuk, akik nagyon megéheztek a savanyításban.
Valószínűleg azonban nem sokan várakoztak üres gyomorral,
hiszen Bánó Attila, a Telki Káposztás Slambuc „atyja” már
korábban elkészítette az alföldi pásztorétel helyi változatát. A
bográcsos finomság rendkívül jól sikerült és bőven jutott
belőle mindenkinek.
A 4 órakor rajtoló rendezvényen este 6 óra táján már szinte
mindenki kész volt a savanyítással, és ekkor sokan már az
esti délszláv táncházat várták. A hangulatos balkáni zenére
körtáncoló, vegyes életkorú, aktív közönség pedig igyekezett
minden koreográfiát hamar megtanulni, és egyre jobb kedvvel,
egyre könnyedebben mozogtak kicsik és nagyok egyaránt.
Nagy köszönet illeti a szervezőket, a lelkes segítőket, a
tánctanárt és a fellépő együttest, hiszen egy nagyon
kellemes és sikeres rendezvényt varázsoltak a telkieknek.

Szilágyi Balázs
Fotók: Szalai Viktória

Csak a káposzta volt savanyú
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Tulipánok, harmadszor
November 17-én, szombaton tulipánültetés lesz Telkiben

Jan-Willem van den Akker 2007-ben
azzal az ötlettel állított be a Telki
Önkormányzathoz, hogy tulipán-
hagymákat ajándékozna falunk
közterületeire. Azért tulipán-
hagymákat, mert holland születésű,
azért Telkinek, mert évek óta a
faluban él, és itthon érzi itt magát, és
azért ajándékozik, mert az szép pol-

gári gesztus. A 2300 tulipánhagymát november 17-én, szom-
baton ültette el sok-sok telki polgár. Ekkor már elég zord volt
az idő, de az önkéntesek rettenthetetlenek és jókedvűek
voltak. A tulipánok a következő tavaszon kivirultak, és hete-
ken át büszkén gyönyörködtünk bennük. És aztán évről-évre
ismét. (A tulipánokban lehet bízni.) Egy év múlva, 2008.
november 8-án több mint ötezer virághagymát, jácintokat,
krókuszokat, tulipánokat ültettünk el faluszerte, ismét Jan
jóvoltából. 
És most megint tulipános év van! 2012. november 17-én újra
több ezer hollandus virághagymát fogunk elültetni a falu
megújult közterületein. (Ez véletlenül éppen az első ültetés 5.
évfordulója lesz.) Az önkéntes tulipánültetőket fél 10-kor vár-
juk az iskola előtti parkolóban. Hagymaültetésre alkalmas,
kötött talajban is működő szerszámot mindenki hozzon magá-
val! 
Tegyük hozzá Jan ajándékához mi is a magunkét, és legyünk
minél többen az ültetésnél! Jó mulatság lesz!

Bellon Erika - KoKuKK Egyesület

Újra Ma:Lom!

Korán sötétedik és már be kell gyújtani a kályhába. Azaz, itt a
MA:LOM alkotó-estek ideje!
Októbertől decemberig öt péntek estén várunk szeretettel fel-
nőtteket és nagy gyerekeket, hogy egymást inspirálva, kará-
csonyra hangolódva alkossunk.
Időpontok: november 16., november 30., december 14. -
kéthetente péntek, 17.30-20.30 (az első két alkalom - október
19., november 2. – lapunk megjelenése előtt volt, ezekről az
időpontokról a telki honlapon szerepelt beharangozó)
Helyszín: a Telki Iskola Ebédlője
A pontos tematika a Kokukk és Telki web- és fb-oldalán
olvasható.
Érdeklődni: malom@gmail.com, 06-30/418-5446

„Északi utazás”
Skandináv gyerekirodalmi délután lesz a Kokukk
Egyesület szervezésében
A Kokukk Egyesület hagyományos késő őszi irodalmi délutánjai
elsősorban gyerekekhez szólnak. De nem csupán hozzájuk,
hanem az őket szerető és nevelő felnőttekhez is. Szülőkhöz,
nagyszülőkhöz, óvónőkhöz, tanítókhoz és tanárokhoz is.
Különösen igaz ez idei őszi programunkra, melynek témája a
skandináv gyerekirodalom lesz.
Az északi fény vidékén sűrűn tanyázó koboldoktól és tündérektől
nyüzsgő skandináv mondavilágtól Andersenig, majd tőle a Svéd
gyerekverseken át hosszú út vezetett Pettsonig, Niels Horgerson-
tól Rém Roziig.

Mi a hazánkban is egyre népszerűbb északi gyerekirodalom titka?
Mitől más az ezekben a mesékben megidézett világ, mint az
általunk megismert magyar és közép-európai meséké? 
Milyen az a mese, amelyik nem tanít, hanem megmutat?
Hogyan látják a gyerekek ezekben a történetekben az őket körül-
vevő hétköznapokat, apró-cseprőnek tűnő, számukra mégis
fontos kérdéseket? Milyen az a humorral és szeretettel átszőtt
mesevilág, ami közös a mai skandináv gyerekkönyvekben?
A mesékkel való ismerkedés mellett ezekről a kérdésekről esik
szó november 30-án 5 órakor a Pipacsvirág Általános Iskolában.
Hogy mi mindennel várjuk az érdeklődőket?
Elsősorban szeretettel!
De lesz még:
– Mesekuckó, ahová be lehet kuporodni mesét hallgatni
– Kerekasztal-beszélgetés nagyobb gyerekeknek és felnőt-
teknek a skandináv gyerekirodalom sajátságairól
Meghívott vendégeink:
Dobos Éva, az Unni Lindell és Fredrik Skavlan szerzőpáros
regénysorozatának, a Rém Rozi történetek magyar fordítója, 
Bihari Zoltán, a Xantusz Könyv vezetője., 
Nyulas Ágnes, a Cerkabella könyvkiadó, valamint 
Érsek Nándor a Scolar Könyvkiadó vezetője
– Gyerekkönyv-vásár 
– Kézműveskedés, ahol titokzatos tárgyakat készítünk: északi fényt
és hímzett mukla-párnát, sőt, lehet, hogy igazi muklákat is…!
(Hogy kik ők? Ha van, aki még nem tudja, feltétlenül jöjjön el!)
– Ráadásul elkészítjük Findusz és Pettson karácsonyi puncsát!

Keserűné Molnár Krisztina Rita - Kokukk Egyesület
(Andersen portréjának forrása: http://biblioalange.wordpress.com)
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Rendkívül színes programok várták az érdeklődőket október
12-én pénteken délután az iskolában, ahol az est fénypontja a
gyerekek gyimesbükki kirándulásáról szóló beszámoló volt.
A „Határtalanul” pályázati program keretében 2012. szeptem-
ber 16-tól 20-ig Tóth Attila és Csáforda Rita pedagógusok
vezetésével egy 15 fős hetedikes telki diákcsoport járt
testvértelepülésünkön, Gyimesbükkön, ahol az ottani hete-
dikesekkel együtt vehettek részt izgalmas közös prog-
ramokon. A beszámolók nagyon érdekesek volt, és jó ötlet
volt, hogy rengeteg képpel illusztrálták a történeteket.
A telki gyerekek a kirándulás során a természettel szorosabb
kapcsolatban élő emberek mindennapjaiba láthattak bele,
hiszen a családoknál vacsoráztak, aludtak és reggeliztek,
együtt mentek a gyimesbükki gyerekekkel iskolába.
Ez is egy módja annak, hogy közelebb kerüljünk erdélyi ma-
gyarokhoz, személyesen és a falu szintjén is (Gyimesbükk
egy nem magyar-többségű megyében, Bákó megyében talál-
ható és a történelmi Magyarország legkeletibb települése),
hiszen a tavalyihoz hasonlóan idén is értékes barátságok
szövődtek a gyerekek között. A kapcsolatot aztán a „kor
követelményeinek megfelelően” leginkább internetes
oldalakon tartják fenn, és a gyerekek szívesen segítettek a
megismert gyimesbükki fiataloknak az ehhez szükséges prog-
ramok telepítésében, illetve használatuk megismerésében.
Tavasszal az ottani gyerekek jöhetnek majd Telkibe, és
nálunk, családoknál fognak lakni. Mindez segíti a nemzeti
tudat egészséges formálását is, amelyben településként és
személyesen is részt tudunk venni.
A beszámolókat követően népzenét és néptáncot hallhatott,
illetve láthatott a publikum, előadást hallgathattak meg a
gyimesi népviseletekről, a helyi magyarság nehéz
helyzetéről, és a gyerekek saját kezűleg kürtőskalácsot is
készíthettek.
A pályázat, az utazás és a közös programok által tehát
elmondható, közelebb került egymáshoz Telki és Gyimesbükk
- természetesen nem földrajzi értelemben.

KoP, szb

Határtalanul!
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola „Üldözik a szarvas-gímet” - cso-
daszarvas út Telkitől Gyimesbükkig elnevezésű pályáza-
tával 298.000 forintot nyert a Bethlen Gábor Alap (BGA-
12-HA-01 sz.) Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
című felhívásán 2012 nyarán.

A Határtalanul! program a nyertes iskolai csoportok
számára ad támogatást külhoni utazási és szálláskölt-
ségekhez. A program során a részt vevő diákok tanul-
mányaikhoz kapcsolódó programelemeket teljesítenek,
esetenként külhoni magyar diákokkal közös tevékeny-
ségeket végeznek. 

A gyimesbükki iskolások viszontlátogatása a telki diákok
anyagi segítségével valósulhat meg a közeljövőben.

Közelebb kerültek
Lelkesen számoltak be a telki gyerekek gyimesbükki
útjukról
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Úgy érzem, hosszú előkészítő munka és bátortalan első
lépések után, a telki hetedikesek gyimesbükki látogatásával
most végre új fejezetéhez érkeztek testvértelepülési kapcso-
lataink. Mindig is tudtuk, hogy csak a hivatalos, önkormányza-
ti szinten történő kapcsolatfelvétel nem lehel lelket a
települések együttműködésébe, és most, hogy a tanárok és a
gyerekek között alakulnak ki barátságok, lehet igazán érezni,
mekkora szükség van arra, hogy odafigyeljünk gyimesi bará-
tainkra.
Úgy véljük, Telki egy gyermekközpontú település, nemcsak
azáltal, hogy az ország legfiatalabb korfájával rendelkezünk.
Gyimesbükkön, amely az ezeréves határon fekvő, ma már
román irányítású megyéhez tartozó, Telkihez hasonló lélek-
számú község, szintén sok gyermek van, pedig a telki
átlaghoz képest jóval alacsonyabb anyagi lehetőségek mel-
lett kell a családoknak felnevelniük az apróságokat. Nem
egyszerű itt és most néhány mondatban leírni, hogy pontosan
mi vezetett ide, de a helyzet a kinti magyarság hosszú távú
megmaradása terén nagyon nehéz és bonyolult. A település
óriási kiterjedésű, a  Tatros mentén több, mint 10 km hosszan
terül el és nagyon sokan laknak a folyóba ömlő festői
patakvölgyekben is. 8 iskola működik Gyimesbükkön, ebből
tulajdonképpen 2 a magyar iskola, a Dani Gergely Általános
Iskola a település távolabbi, gyimesi felén és annak kicsi
tagiskolája az innenső, bükki oldalon. Az iskolákat az állam,
pontosabban a megyei prefektúra tartja fenn, és kimond-
hatjuk, hogy a magyar iskolákat nem kényezteti el. Főként a
bükki kicsi iskola épületének komfortja (nincs bevezetve a víz,
nincs benne mosdó…), és a felszereltség hiányossága miatt is
sok magyar család dönt úgy, hogy inkább a román iskolákba
adja a gyermekét.
Természetesen sokkal több kell a mi segítségünknél ahhoz,
hogy alapvető változások álljanak be a kinti helyzetben, de
néhány eredményt sikerült már elérnünk. Görbe Vilmos pol-
gármester úr a mi kezdeményezésünkre elindította a bükki
kicsi magyar iskola épülete átépítésének tervezését és ha úgy
alakulnak az országos politikai viszonyok a decemberi parla-
menti választásokat követően, talán pénzt is tud szerezni
arra, hogy jövőre összkomfortosan megújuljon az épület.
Ahogy már egy korábbi cikkben is írtam, mi ehhez a jó üzleti
kapcsolatokon keresztül történő építkezési anyagbeszerzés-
ben (gépészeti és burkolóanyagok) tudhatunk segíteni nekik,
örömmel fogadják. Amint olyan fázisba jut a tervezés, hogy
konkrétumokat tudunk és el tudjuk kezdeni a felajánlások
összegyűjtését, kopogtatni fogunk telki vállalkozóknál.
De nemcsak a fizikai feltételek javítása szükséges, lelki támo-
gatás is nagyon fontos ottani csángó magyar testvéreinknek.
A telkiek szeptemberi látogatását 2013 áprilisában fogják majd
reményünk szerint egy busznyi gyermekkel és felnőttel viszo-
nozni a gyimesbükkiek, akkor már további iskolai közös prog-
ramok mellett a civil szervezetek, az egyházközségek és más
területek együttműködéséről is beszélhetünk majd. Jövő
nyárra a Bethlen Gábor Alappal és a Magyar Cserkészszövet-
séggel azon dolgozunk, hogy egy busznyi gyimesbükki gyerek
mehessen a Balatonhoz Erzsébet-táborozni, bízunk abban,
hogy sikerül mindezt megszervezni.

Mindezeknek az lehet hosszú távon az eredménye, hogy
látván a magyarországi intenzív kapcsolatokat, a gyerekek
utazási és más lehetőségeit, a családok is bátrabban fordul-
nak majd a magyar nyelvű oktatás felé, és nem kell majd attól
tartanunk, hogy 50 év múltán nem lesz kivel partnerkapcsola-
tot tartanunk. Fontos arra is odafigyelnünk, hogy sok magyar
gyermek azért nem tud továbbtanulni magyar gimnáziumban
a székelyföldi nagyobb magyar városokban (pl. Gyimesfel-
sőlokon vagy Csíkszeredában), mert a kollégium túl nagy
anyagi teher a családoknak, főként több gyermek esetén.
Ezért szeretnénk egy telki és gyimesbükki családok közötti
közvetlen támogatási rendszert kiépíteni, ahol telki családok
tudnák vállalni gyimesbükki családok és gyerekek továbbtanu-
lási támogatását.
A lehetőségek tárházának csak a kreativitásunk, eltökélt-
ségünk és jó szándékunk szabhat gátat. Összefogás szük-
séges a mi házunk táján is, ehhez hívok meg, és kérek fel
Telki Község Önkormányzata nevében minden olyan telki
lakost, szülőt és gyermeket, akik örömmel csatlakoznak
vendégfogadóként, jövőbeni utazóként, anyagi támo-
gatóként, vállalkozóként a gyimesbükki magyar oktatás
megsegítéséhez, hogy jelentkezzenek a gyimesbukk@telki.hu
e-mail címen, megadva nevüket, telefonszámukat és a segít-
ség előzetes formáját.
Minden Pünkösd vasárnapján már a csíksomlyói búcsúhoz
kapcsolódva hatalmas nemzeti zarándoklat veszi célba
Gyimesbükköt is, az ezeréves határ felújított vasúti őrházát,
a vesztegzári kápolnát, a csángó keresztutat és a festői
vidéket. 2013 Pünkösdjén legalább egy teljes busszal
szeretnénk Telkiből is ott lenni, a szállást családoknál és a
plébánia turistaszállásán is meg tudjuk oldani. Akik ez iránt
érdeklődnek, azok is írjanak a gyimesbukk@telki.hu címre!
Hamarosan elindul a „Testvértelepülés” rovat a telki.hu hon-
lapon, tovább információkat a Telki Napló mellett ott teszünk
majd közzé a tervekről és lehetőségekről. Előre is köszön-
jük a telki családok aktív közreműködését!

Móczár Gábor
alpolgármester

Mit tehetünk mi, telkiek Gyimesbükkért
és a gyimesbükki gyerekekért?
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Hihetetlenül repül az idő… csak
most álltunk izgulva-aggódva a
Pajta előtt, figyelve, hogy
megérkeznek-e időben az áru-
sok, lesz-e érdeklődés a piac
iránt a lakosság részéről… és
azóta eltelt egy év. Még a piacos
csapat is meglepődött ezen,

amikor egyikünk felhozta, hogy meg kéne ünnepelni a piac
egy éves születésnapját. Ünnepi ötletekből nem volt hiány,
hiszen már többször szerettük volna a Vásár-napot valamilyen
előadással (bábszínház, koncert, kézműveskedés) egybeköt-
ni, hogy ne csak vásárlásról szóljon a szombat délelőtt,
hanem valódi agorává váljon a Pajta környéke, de ez sajnos
eddig nem valósult meg. 
Örülünk viszont, hogy a Vásár-nap beépült a telki köztudatba,
a lakosok megkedvelték a piacot, a környéken is egyre ismer-
tebbé válik, más településekről is érkeznek vásárlók. Az
elmúlt egy év alatt bővült a termelők köre, új árusok érkeztek
és érkeznek, kialakult a törzsvásárlók köre, akik kéthetente
rendszeresen jönnek, hogy feltölthessék kamrapolcaikat, az
árusok és vásárlók között sok esetben személyes kapcsolat
létesült. A törzsvásárlók előre leadják a rendeléseiket a ter-
melőknek, az sem ritka, hogy otthonukban keresik fel őket
és részt vesznek egy disznóvágáson.
A születésnapi Vásár-nap ragyogó napsütéssel indult, akár az
egy évvel korábbi piac. Már korán reggel nagy volt a sürgés-
forgás, a kertek még ontották őszi zöldségeiket, gyümöl-
cseiket, gyönyörű asztalok várták az érdeklődőket. Talán
csak a tér bizonyult kicsit szűkösnek.
A piacos lányok férjei (Berecz András, Láng Richárd, Szalay
László, Szombati András) is lelkesek voltak, reggel nyolc
órától remek kávé- és mustházat üzemeltettek (a must ter-
mészetesen egyik árusunktól származott), szorgalmasan,
kedvesen, tele humorral és mosolyogva kínálgatták a vásár-
lókat. Az italokért  adományokat is gyűjtöttek, melyet a Kokukk
Egyesület a gyimesbükki iskola javára ajánl fel könyvcsomag
formájában. A könyvcsomag madarakról, madárvédelemről
szóló könyveket és a Kokukk irodalmi programjaihoz kapc-
solódó könyveket tartalmaz. Köszönet nektek, fiúk!
Ügyes telki lányok-asszonyok finomabbnál finomabb és na-
gyon mutatós süteményekkel neveztek a süteménysütő
versenyre, kényeztették a látogatókat, akiknek szavazniuk
kellett az általuk legfinomabbnak ítélt süteményre. Foszlós
kalácsok, krémes sütemények, túrós finomságok sorakoztak
az asztalon, mellettük receptek, történetek. Nagyon a piachoz
illő volt a szőlőkalács, amelynek összes összetevője a
telki piacról származott. A süteményverseny győztese, a

„Telki Arany Habverő” vándor-díj és a termelők által felaján-
lott piaci bőségkosár első tulajdonosa Fazekasné Kutas
Ágota lett Túrós csoda nevű süteményével. Ezúton is gratu-
lálunk neki és köszönjük mindenkinek, aki részt vett a
versenyen! Nélkülük nem sikerülhetett volna ilyen jól ez a nap.
A sütemények receptjeit az érdeklődők megtalálják a
Kokukk Egyesület honlapján. 

A gyerekeket a Figurina Animációs Kisszínpad Grim/m/aszok
című tárgyjátéka szórakoztatta, három ismert Grimm mese
elevenedett meg szokatlan, de szórakoztató módon,
felébresztve a gyerekek fantáziáját. A Piroska és a farkas
mesében Piroska nem egy báb volt, hanem egy gyönyörű nagy
piros paradicsom.
A születésnapról az ünnepi torta sem maradhatott el. Egykori
árusunk, aki a kezdetek óta már kinőtte kis piacunk kereteit,
óriási és remek csokoládétortát készített, amellyel árusainkat
és vásárlóinkat köszönthettük.
A délután sem maradt program nélkül, a Vásár-nap zárása
után kezdődött és késő estig tartott a IV. Telki Sörfesztivál, a
Dicke Schwäne zenekar jó zenéjének kíséretében.

Jánosi Csilla - Kokukk Egyesület

1 éves a Telki Vásár-nap

TÚRÓS CSODA
Hozzávalók:
Tészta: 30 dkg liszt, 15 dkg vaj, 10
dkg porcukor, 2 tojássárgája, kés-
hegynyi szódabikarbóna (a liszthez
keverjük), 1 dl tejföl
Ezekből tésztát gyúrunk, kinyújtjuk,
sütőpapírral bélelt tepsiben félig
megsütjük (180 fokon), majd ezután
kerül rá a töltelék.
Töltelék: 75 dkg túró, 22 dkg kristálycukor, 4,5 dkg búzadara, 4
tojássárgája, 1 dl tejföl, csipet só, 2 csomag. vaníliás cukor.
Ezeket simára kikeverjük, majd a tésztára kenjük. 
Hab: 6 tojásfehérje, 30 dkg kristálycukor
Ezt gőz fölött kemény habbá verjük és a töltelék tetejére tesszük.
A süteményt visszatoljuk a sütőbe és készre sütjük (160 fokon),
körülbelül fél óráig. 
Ügyeljünk rá, hogy a töltelék ne álljon túl sokáig a tésztán, mielőtt
a sütőbe tennénk, mert eláztatja a lapot. Én el szoktam készíteni
egy tálban a tölteléket, majd a habot, és mielőtt a sütőbe vissza-
tolom, csak akkor teszem rá őket a félig megsült tésztára.

Fazekasné Kutas Ágota
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Október 6-án a Kokukk Egyesület
szervezésében tanösvény-karbantartás
volt az Öreg Tölgy tanösvényen.

A munkálatok elvégzésében kicsik és
nagyok egyaránt lelkesen vettek részt. Sor
került a pihenőpadok lefestésére, az
engedély nélküli tűzrakóhely megszün-

tetésére, szemétszedésre, a megnövekedett sarjak vissza-
vágására, tereprendezésre és a tereplépcső kiigazítására.

Ezúton is köszönjük a résztvevők munkáját!

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Zöld Forrás pályáza-
ton a Kokukk Egyesület támogatást nyert a tanösvény hiányzó
tábláinak kiépítésére. A pályázati támogatás segítségével a
már meglévő 3 darab jelzőoszlopos állomáshelyen informá-
ciós táblák kerültek kihelyezésre, amelyek megkönnyítik a
helyszínen történő ismeretszerzést, tájékozódást.

A nehéz földmunka elvégzésében Portik Dávid munkagéppel,
a szállításban és kiépítésben pedig a Telki Önkormányzat 
szakemberei nyújtottak pótolhatatlan segítséget.

Ezzel egyidejűleg egy útirányjelző tábla kihelyezése is
megtörtént, amelyet Váradi Bálint készített el.
Mindnyájuknak ezúton is köszönjük a segítséget!

Kokukk Egyesület
Vass Imréné

Az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény kar-
bantartása és építése



Magyarországon máig nagy probléma a kóbor kutyák és macs-
kák rendkívül magas száma. Ezek az állatok sok esetben úgy
kerülnek az utcára, hogy valaha szerető gazdájuk volt, de egy
véletlen miatt elszöktek és nem találtak haza.
Sok kutya szökik el tüzelési időszakban, vagy mert megkerget
egy macskát, de előfordul az is, hogy viharban, tűzijáték alatt
félelmében menekül el otthonról. Az utcán csatangoló állat
nyakáról a nyakörv, biléta könnyen leszakad, ezért fontos, hogy
az állat biztos módon legyen megjelölve.
A fentiek miatt egyik legfontosabb állatvédelmi feladatunk ked-
venceink microchippel történő megjelölése, amely élethosszig
biztonságot nyújt kutyánknak, cicánknak, hogy ne válhasson
belőle kóbor állat.
Az ún. microchip egy steril, rizsszemnyi méretű fém, amelyet egy
erre szolgáló beadó készülékkel, az ún. transzponderrel juttatunk
a nyak bőre alá. Habár a transzponder egy tűnél vastagabb, a
beavatkozás körülbelül akkora fájdalmat okoz és annyi időbe
telik, mint egy védőoltás beadása. A chip által leadott jelet egy
megfelelő chipleolvasó készülékkel le lehet olvasni. Ilyen
leolvasó készülékkel minden kisállat rendelőnek és menhelynek
rendelkeznie kell. Tehát ha az állat elveszik, majd egy megtaláló
bármelyik állatorvoshoz beviszi vagy menhelyre, gyepmesteri

telepre kerül, leolvassák a microchip által leadott jelet. Ez egy
kódszám, amely egyedi, csak ahhoz az állathoz rendelt és egy
közös adatbázisban az állattulajdonos összes megadott adatát
tartalmazza. Ehhez az adtabázishoz csak állatorvosok férhetnek
hozzá, így nincs arra lehetőség, hogy például lopás esetén átír-
ják a kutya adatait.
A kóbor állatok Európában egyedülállóan magas száma miatt a
magyar jogszabályozás újabb és újabb eszközökkel próbál
segíteni a problémán. 2010 óta minden eladott vagy ajándékba
átadott kölyökkutyát az átadónak kötelezően el kell látnia
microchippel. Ez a jogszabály már majdnem 3 éve érvényben
van, de az a tapasztalatunk, hogy sajnos sok tenyésztő vagy
gazdi nincs vele tisztában.
2013. januártól új jogszabály lép életbe, miszerint minden, 4
hónapos kort betöltött kutyát microchippel kell ellátni. Ha ez
valóban, kivétel nélkül teljesülne, nem válhatna többé kóbor
kutyává egyetlen állat sem Magyarországon!
Egyébként egyidejűleg a magánállatorvosok részére az is
kötelezővé válik, hogy minden vizsgálatra behozott kutya
microchipjét a vizsgálat előtt ellenőrizzék. Amennyiben az állat-
ban nincs chip, fel kell hívni az állattartó figyelmét a jogszabályra
és amennyiben ennek ellenére nem kap az állat chipet, ezt írás-

ban rögzíteni kell. Amikor a kötelező
veszettség elleni oltások lejelentésre kerül-
nek az év végén az önkormányzat felé, a
chippel nem rendelkező állatok tulajdono-
sait az önkormányzatnak kötelezően
bírsággal kell sújtani.
Kérünk minden kedves gazdit, hogy éljen a
lehetőséggel, nem azért, mert kötelező,
hanem azért, hogy minden elveszett állat
hazataláljon. Egyúttal felhívnánk figyel-
müket arra is, hogy a jogszabály ugyan
csak a kutyák részére teszi kötelezővé a
chipezést, gondoljunk cicáinkra is, hisz
köztük talán még több kóborló akad.

Klapka Állatklinika

A transzponderben elhelyezett
microchip

A microchipet az állat nyaktájékán a 
bőr alá juttatjuk

www.telki.hu
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Mit kell tudni a kutyák chipes
megjelöléséről?

Talán nincs is olyan ember, aki
ne szeretné a hónap állatának
választott apró, de annál ked-
vesebb rovart, a katicabogarat.
A katicabogár-félék (Coccinelli-
dae) családja a rovarok osztá-
lyának a bogarak rendjéhez,
ezen belül a mindenevő boga-
rak alrendjéhez tartozik. Több

különböző fajtájuk van, de általában piros vagy sárga alapon
fekete pettyes külső jellemzi őket. Pettyeik száma nem
életkorukat jelzi, hanem azt, hogy melyik fajhoz tartoznak.
Jellegzetes színösszeállításuk figyelmeztetés a madaraknak
és más ragadozóknak, hogy kifejezetten rossz az ízük. Télen
nagy csoportokban hibernálódnak, meglazult fakérgek alatt
vagy más védett helyen.

A katicák rettentő hasznosak, petéiket olyan levelek alá
rakják, amelyeket a számukra táplálékot jelentő levéltetvek
támadtak meg, ezért a gazdálkodók szívesen látott vendégei.

A hónap állata: a katicabogár

 



A „3-1-2  meridián gyakorlatok”-at Prof. dr. Zhu Zong Xiang a
hetvenes években dolgozta ki. Kutatásai főleg arra irányul-
tak, hogy a modern tudomány eszközeivel „láthatóvá”  tegye
az akupunktúrás pontok létezését. Hazánkban Dr. Eőry Aján-
dok biológus és a Hagyományos Kínai Gyógyászat orvosa,
átadója a gyakorlatsornak. Ma már a világon több, mint
hárommillióan végzik ezeket az egyszerű mozdulatokat. Ma-
gyarországon eddig 86 központ létesült, és örömteli, hogy a
Zsámbéki-medencében is egyre többen elsajátítják.
(www.312.hu)
Mindenki saját maga egészségi állapotához igazíthatja a „3-1-
2” meridián tornát. Először is fontos a gyakorlatok megértése
és pontos elsajátítása. 
A „3" három akupresszúrás pontot jelez.
Az első a Vastagbél meridián (Vab.-4.), az „aszpirinpont” -
általános fájdalomcsillapító hatása miatt. E pont
masszírozásával a kar és a fej betegségeit lehet kezelni, mint
pl. az ízületi panaszok, a vállmerevség, a torokfájás, az
immunrendszer erősítése, a fogfájás, a fejfájás, az íngyul-
ladás, a fülpanaszok és a szénanátha. Megkönnyíti a
dohányzásról való leszokást, de kiváló lázcsillapító pont és
nagy segítség székrekedés és hasmenés esetén is.
A második a Szívburok meridián (Szb-6-os), a „belső átjáró”,
a lazítás ellenőre. Beburkolja, „védi a szívet”. A szív- és

érrendszeri megbetegedések megelőzését szolgálja. A pont
naponkénti masszázsával elkerülhető a szívizom-elhalással
járó koszorúér szűkület éppúgy, mint az érszűkület. Általános
simaizom lazító hatásánál fogva a gyomor-, epegörcs,
méhgörcs oldására is alkalmas. Tágítja a hörgő izomzatát, az
asztmás roham így elkerülhető. Általános nyugtató hatása
miatt hat az álmatlanság ellen, pánik és depresszió oldó. 
A 3. pont a lábszáron található a Gyomor meridián (Gy-36.), a
„hosszú élet pontja”. Ez legfőképpen állóképesség
növelésére alkalmas, megszünteti a fejfájást, a fogfájást, a
magas vérnyomást, az ízületi panaszokat, a szédülést, a szív-
dobogást, az urológiai betegségeket és az időskori panas-
zokat. Segíti a kismamák tejtermelődését egyéb gyógymó-
dokkal kombinálva.
Az „1" hasi légzést jelent, a „2” pedig guggolást, vagy más
intenzív mozgást.
Nem kell mást tenni, mint naponta 2x15 percet csippenteni a
drága időnkből a még drágább egészségünkért. A gyakorlat-
sor  igyenesen megtanulható.
Időpont: szerda 8:10, helyszín: Telki Panoráma Pont, zord
idő esetén: Telki, Hársfa u. 29.
Helyegyeztetés és egyéb alkalmak telefonon: 06-30/212-6952
Köveskuti Tünde Természetgyógyásznál.
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Október 14-én vasárnap került megrendezésre Pregitzer
György tanár úr szervezésében a Zsámbék környéki gyerekek
sakkversenysorozatának első rangadója a Telki Iskolában. Az
immár hagyományos, 5 részes versenysorozat folyamán 4
korcsoportban ülnek asztalhoz a versenyzők: ovis, 1.-2.
osztályos, 3.-4. osztályos és felsős kategóriában. A lányok és
a fiúk ugyan együtt versenyeznek, de külön vannak értékelve. 
Az első forduló legizgalmasabb mérkőzéseit a 3.-4. osztá-
lyosok vívták, itt indultak a legtöbben is. Ebben a kategóriában
Persányi Nóra nyerte mind a fiúk, mind a lányok versenyét
maximális 5 ponttal, így most a fiúk jártak jól a külön értékelés-
sel. Az első forduló eredményei: 

3.-4. osztályos lányok: 3.-4. osztályos fiúk:
1. Persányi Nóra, Telki (5 pont) 1. Bedő Gergő, Telki (4 pont)
2. Földvári-Nagy Csepke, Telki (3 p.) 2. Juhász Balázs, Páty (3,5 pont)
3. Moore Annika, Telki (2 pont) 3. Danics Simon, Telki (3 pont)
4. Debreceni Luca, Telki (2 pont) 4. Fodor Gergő, Páty (3 pont)
5. Arató Tamara, Telki (1 pont) 5. Barta Péter, Telki, (3 pont)

6. Mészáros Viktor (3 pont)
7. Szabolcsi László, Telki, (2,5 pont)
8.  Láng Barnabás, Telki, (2 pont)
9. Farkas Tamás, Telki (2 pont)
10. Hetey László, Telki (1 pont)

1.-2. osztályosok: Felsősök:
1. Persányi Barnabás, Telki (5 pont) 1. Ács Bendegúz, Páty (5 pont)
2. Király Regő, Páty (3,5 pont) 2. Juhász Ádám, Páty (4 pont)
3. Ábrahám Balázs, Zsámbék (3 pont) 3. Czene Kristóf, Zsámbék (2 pont)
4. Csanády Zsombor, Telki (2  pont) 4. Ács Barnabás, Páty (2 pont)
5. Láng Bertalan, Telki (1 pont) 5. Mazug László, Zsámbék (1 pont)
6. Takács Benedek, Páty (0 pont) 6. Mazug Péter, Zsámbék (1 pont)

A kis ovisok közül csak ketten voltak olyan bátrak, hogy
versenyezni mertek, ők holtversenyben  mindketten 2,5-2,5
pontot szereztek: Persányi Bálint Telkiből, és Andirkó László
Zsámbékról.

A versenysorozat
következő állomása
a pátyi Általános
Iskola lesz, időpont-
ja november 11., fél
10. Reméljük, ide
még több sakkot
szerető gyermek
eljön majd!

Kezünkben az egészségünk!

Sakkhírek
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
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Tupperware termékek értékesítése
folyamatos akciókkal, mindig változó kínálattal

Budajenőn 
Borbásné Móni 
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gezane.borbas@freemail.hu

Várok minden kedves érdeklődőt!

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:

Hegedűs Csaba és Demeter Anita gyermeke: Hegedűs
Kristóf Benedek
Jánosi Csaba és Kókai Szilvia gyermeke: Jánosi Szabi-
na Kincső
Zajácz Attila és Brassó Rozália gyermeke: Zajácz Attila
Zalán
Szirmai Zoltán és Dr. Balog Piroska gyermeke: Szirmai
Zsófia Hanna
Varga Zoltán és Varga-Asztalos Eszter gyermeke: Varga
Barnabás
Farkas Ádám és Farkasné Alpek Judit gyermeke:
Farkas Mátyás

Jó egészséget kívánunk!
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Ha valaki egészségbiztosítási szerződés segítségével szeretne
minőségi egészségügyi ellátást biztosítani a saját maga, illetve
családja számára, akkor körültekintően érdemes eljárnia a
szerződéskötéskor: sajnos sok esetben előfordul, hogy a tájékoz-
tatás vagy a tájékozódás hiánya miatt pont akkor éri csalódás az
ügyfeleket, amikor a legnagyobb szükségük lenne a segítségre.
Utólag majdnem minden esetben megállapítható, hogy vagy a biz-
tosítás típusa, nem tartalmazta a valós szükséglet kockázatait vagy
nem történt korrekt tájékoztatás a biztosított egészségi állapotáról. 

Az egészségbiztosítások két változata ismert Magyarországon: az
évek óta elérhető összegbiztosítások és az ebben az évben induló
szolgáltatásfinanszírozó szerződések. Az összegbiztosítások jel-
lemzője, hogy konkrét ellátásokhoz pl. kórházban töltött napokhoz,
elvégzett műtétekhez, táppénzhez vagy kiemelt kockázatú beteg-
ségek diagnózisához kötik a szolgáltatásokat, amik minden esetben
a választott biztosítási összeg alapján történő kifizetések attól
függetlenül, hogy az esetlegesen igénybe vett magánellátás költ-
ségét fedezik-e vagy sem. Ezek a biztosítások azonban nem jelen-
tenek védelmet arra az esetre, ha olyan megbetegedés történik, ami
nem igényel kórházi bennfekvést vagy beavatkozást: ilyen esetben
csak a táppénzre nyújtanak erősen limitált szolgáltatást.

A szolgáltatásfinanszírozó szerződések már közelítenek az ún.
amerikai típusú egészségbiztosításokhoz: a biztosítási díjon felül
semmilyen fizetendő plusz költséggel nem kell számolnia az
ügyfélnek, mert a biztosítás az ajánlott szolgáltatók számláinak
kiegyenlítését vállalja. A szolgáltatásfinanszírozó biztosítások díja
attól függően változik, hogy csak a járóbeteg-ellátás történik
magán egészségügyi intézményben vagy a kórházi bennfekvések,
műtéti beavatkozások is. Az árat befolyásoló tényezők közé tartozik
az is, hogy várakozási idővel indul-e a biztosítás vagy azonnal
védelem alá kerül a biztosított, ezen felül az is, hogy milyen koc-

kázatok vállalását tartalmazza a biztosítási szerződés: fizeti-e pl.
az onkológiai kezeléseket vagy a rehabilitációt,  esetleg finanszíroz-
za az olyan nem betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátást is,
mint a terhesgondozás és a szülés. 

Mindkét egészségbiztosítás esetében a legfontosabb, hogy a
szerződés megkötésekor megtörténjen a valóságnak megfelelő
tájékoztatás az adott pillanatban ismert betegségekkel, beavatkozá-
sokkal, illetve kezelésekkel kapcsolatban. Ha ez a teljeskörű és kor-
rekt tájékoztatás az egészségi nyilatkozat kitöltésével megvalósul,
akkor a biztosító ennek mérlegelése után – akár pótlékolás és/vagy
kizárás alkalmazásával, - vállalja a szerződést és teljesíti a későb-
bi szolgáltatási igényeket. Akkor is megtörténik a szerződéskötés,
ha valaki nem a valóságnak megfelelően tölti ki az egészségi nyi-
latkozatot: ebben az esetben azonban a szolgáltatási igény jelent-
kezésekor az egészségügyi dokumentációból ki fognak derülni az
előzmények és a kifizetést meg fogja tagadni a biztosító a tájékoz-
tatási kötelezettség elmulasztására, illetve meglévő betegségre
való hivatkozással. 

Mikor és mire fizet az egészségbiztosítás?


