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Önkormányzat

A polgármester naplója
Mozaik

Az előző szám terjedelmes
összefoglalója után most több
kisebb, mozaiktémáról írok.

Fától az erdőt

Rövid időn belül ezernél több
aláírás érkezett arra a megkérdezésre, amelyet a KOKUKK
Egyesület és az önkormányzat
kezdeményezett az erdő tervezett kitermelésével kapcsolatban. A beérkező válaszok
megerősítették azt a feltételezést, hogy a Telkiben élőknek
fontos a környezetükben lévő erdő sorsa.
Az önkormányzat a lakosság véleményének képviseletében
újabb tárgyalást kezdeményezett a Pilisi Parkerdő
vezetőségével, és részletesen megtárgyalták a helyzetet,
kölcsönösen megosztották egymással az erdővel kapcsolatos állásfoglalásukat.

A tárgyalók abban állapodtak meg, hogy olyan megoldást
keresnek, amely minden szempontot, – az erdészet szakmai
szempontjait és az itt élők társadalmi igényét is – figyelembe
vesz. A koncepció kidolgozása szakértő bevonásával folyamatban van.

Jövő évi koncepció

A képviselő-testület megtárgyalta a 2013. évi költségvetési
koncepciót. Bár lényegesen kisebb főösszegből gazdálkodhatunk jövőre, mint idén, a költségvetés stabil, az alapfeladatok biztosítottak és még némi fejlesztési tartalékunk is lesz.
Továbbra is koncentrálunk a gondos és kiegyensúlyozott
gazdálkodásra, és arra törekszünk, hogy a jelentős átalakulások közepette a mindennapi életben ne legyenek feltűnő változások.

Hitelállomány

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat módosítása
értelmében még ebben az évben konszolidálni fogja az állam
az ötezer fő alatti településeket.

A törvényjavaslatot várhatóan december 3-án fogadja el a parlament, majd a Belügyminisztérium december 5-én konzultációsorozatot indít, amely december 14-ig tart. Ez idő alatt a
tárca delegációi valamennyi ötezer fő alatti, adósságot felhalmozott település képviselőivel tárgyalnak az adósságkiváltásról. Az önkormányzatoknak a kincstár számára december 17-ig adatszolgáltatást kell nyújtaniuk a pénzügyi
helyzetükről a december 12-i állapotuknak megfelelően. A
kincstár feladata lesz, hogy december 20-ig ezeket az adatokat összesítve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak továbbítsa. Nagy valószínűséggel a két ünnep között megtörténik az
5000 fő alatti települések hitelkonszolidációja.

Eb ura fakó

A kutya tartása felelősséggel jár. Új eb vásárlásakor
kötelező a chip-beültetés és oda kell figyelni a különféle oltások beszerzésére is. Ugyanilyen fontos, hogy az ebtartók tekintettel legyenek szomszédaikra, környezetükre. Elfogadhatatlan a szájkosár és póráz nélkül szabadon eresztett kutya,
különösen gyerekek közelében. Sokan azért engedik ki
kutyájukat az udvarból, hogy dolgát ne a saját kertjükben,
hanem szomszédaik kapuja előtt végezze el. A közterület,
utca, járda nem nyilvános WC, a kutyatartó kötelessége, hogy
eltisztítsa a piszkot állata után! Egyre több a kóbor kutya is, a
gyepmester minden héten több állatot visz el Telkiből. A szilveszteri petárdázás idején minden évben számos rémült állat
szalad világgá. Sajnos előfordul, hogy egy-egy kutyát
gazdájuk elhanyagol, kínoz. Az ilyen meggyötört, éhes vagy
hidegtől szenvedő eb folyamatos ugatásával a környezet
csendjét is zavarja. Figyeljünk a kertekbe beosonó rókákra is.
A kisebb testű kutyákkal összetűzésbe keveredhetnek és- bár a
veszettség jelenleg nem terjed - fertőzéseket adhatnak át
házi kedvencünknek.
Deltai Károly - polgármester

Elkészült a Fő utca!
November közepén eljött a várva várt pillanat: elkészült a Fő
utca!
Míg korábban szinte pironkodva beszélhettünk arról, hogy
Telki fejlettsége és szépsége ellenére milyen rossz állapotú az
Ófalu képét nagyban meghatározó út, ma már büszkén
tekinthetünk rá, hiszen a Pajtától a körforgalomig teljes
megújuláson ment keresztül a Fő utca és környezete.

Időben végeztek a munkálatokkal

A júliustól novemberig tartó megújulás során október közepére
a munka dandárján már túl voltak, ezt követően már csak az
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utcabútorok elhelyezése, a növények elültetése, a táblák kihelyezése és az útburkolati jelek felfestése volt hátra. A november 15-i határidőt a kivitelezők betartották, és a műszaki
átadás után a telkiek végleg és egészében birtokba vehették
a Fő utcát. (Lapzártánkat követően, november 23-án ünnepség keretében a szalagátvágással és hordógurítással zajlott le
a hivatalos átadás, amelyről bővebben a decemberi Telki
Napló számol be.)

Akadálymentesen gyalogolhatunk a templomtól a temetőig
A munkálatok során mindkét oldalon megépítették az új,
díszburkolattal borított járdákat. A zebráknak és a kialakításnak
köszönhetően végre a temető környéke is biztonságosan
megközelíthető, így a templom és a temető közötti szakaszon
akadálymentesen közlekedhetnek a gyalogosok.
Ahogyan már előző számunkban felhívtuk rá a figyelmet,
fontos kiemelni, hogy megváltozott a forgalmi rend! A
gyalogátkelőhelyeknél minden esetben a KRESZ-t betartva
kell átengedni a gyalogosokat, a megállni tilos táblákat figyelmen kívül hagyók pedig egy rövid türelmi időszakot követően
szigorú büntetésekre számíthatnak.

Felszentelték a kőkeresztet
A körforgalom közelében lévő, restaurált kőkeresztet október
28-án, a vasárnapi szentmisét követően Harkai Gábor
plébános mellett Spányi Antal megyéspüspök szentelte fel, sok
érdeklődő jelenlétében. A keresztet egy itt élő német család
állította 1933-ban.
Szilágyi Balázs

A Telki Polgármesteri Hivatal ünnepi
ügyelete
Tájékoztatom településünk tisztelt lakóit, hogy a Karácsony és
Új Év közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal kizárólag
ügyeletet tart, a következők szerint.

December 27. (csütörtök): munkanap
– Ügyelet: 8.00 - 16.00 óráig

December 28. (péntek): munkanap
– Ügyelet 8.00 - 12.00 óráig

Ebben az időszakban ügyintézés, ügyfélfogadás nem
történik. Kizárólag az iratanyagok benyújtására, bejelentések
megtételére van lehetőség.

2012. december 24-e, 25-e, 26-a, 31-e, valamint 2013.
január 1-je munkaszüneti nap.
Békés, Boldog Karácsonyt!

Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk magunk és munkatársaink nevében!
Deltai Károly
polgármester

Makranczi László
jegyző
www.telki.hu
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

2012. október 16.
Rendőrségi kinevezések

A testület támogatta Galuska-Tomsics László r. ezredesnek a
Budaörsi Rendőrkapitányság parancsnokává, valamint dr.
Medveczky Zsolt r. őrnagynak a Budakeszi Rendőrőrs
őrsparancsnokává történő kinevezését.

Fejlesztési területtel összefüggő kérdések

A Völgyrét, Kórház fasor - Pillangó - Alsó Völgy - Napsugár
utcák által határolt fejlesztési terület csapadékvízelvezetésének, rendezésének tervei alapján a területen döntően nyílt csapadékvíz-elvezető rendszereket kell kiépíteni.
Az adottságok és a domborzati viszonyok ugyanakkor nem
teszik lehetővé, hogy kizárólag önkormányzati tulajdonú
közterületeken valósuljanak meg a fejlesztések. A képviselőtestület döntött arról, hogy a Telki 1256. és 1257. hrsz-ú
magántulajdonban lévő ingatlanokból mindösszesen 1348
m2 terület-hányadot megvásárol 10 000 Ft/m2 áron.

A 2013-as belső ellenőrzési terv

A képviselő-testület elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzési
tervet, amely alapján a belső ellenőr 2013-ban lefolytatja az
önkormányzat és intézményeinek vizsgálatát.

A 2012-es költségvetésvetés módosítása

A testület technikai módosítást hajtott végre az idei költségvetésben.

Önkormányzati bérlakások

Az önkormányzat 2 épületben 5 lakás tulajdonjogával rendelkezik, amelyek az első Széchenyi Terv keretében, annak
támogatásával épültek 2001-től 2003-ig.
Az elmúlt években az ingatlanokkal kapcsolatban komoly
műszaki problémák merültek fel, amelyek részben megoldódtak, azonban az Árnyas utcai lakások esetén súlyosbodtak.
Garanciális követelések megfogalmazására sajnos nincs
lehetőség, mivel a kivitelező cégek jelentős része felszámolásra került. Az önkormányzat ugyanakkor az építéskor a
támogatási szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a
lakásokat legalább 20 évig bérlakásként üzemelteti.
Telki a lakások karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról a lakások bérbeadásából származó bevételből, illetve
a bérlőkkel kötött szerződésekben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályok keretei között gondoskodik.
Megállapítást nyert azonban, hogy az önkormányzat és a
lakások bérlői közötti bérleti szerződéseket módosítani
szükséges, amelyben teljes körűen szükséges szabályozni a
bérlők és a bérbeadó kötelezettségeit.

Fogorvosi alapellátás

A testület döntött arról, hogy ismételten pályázatot ír ki az
önálló fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére.
2012 november

A korábbi pályázóval az önkormányzatnak sajnálatos módon
nem sikerült megkötnie a feladat ellátási szerződést, ezért
ismételt pályázat kiírása mellett döntött a testület a fogorvosi
ellátás mielőbbi biztosítása érdekében.

A települési szilárd hulladék begyűjtése,
szállítása, és a hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetése

A testület 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 a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházta oly
módon, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében a települési
szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárást is az önkormányzat helyett folytassa le, és
ennek eredményeként a közszolgáltatási szerződést a
nyertes ajánlattevővel kösse meg.

Közösségi ház létrehozása

Előző számukban részletesen beszámoltunk róla, hogy az
elköltöző posta épületében közösségi házat hoz létre az
önkormányzat, amelyben többek között könyvtárat, klubhelyiséget és körzeti megbízotti irodát alakítanak ki. A felújítás
2014-ig, több ütemben valósulhat meg.

A dohányzás tilalmáról szóló rendelet
módosítása

2012. január 1-én jelentős változások léptek életbe a nemdohányzók védelmében.
A képviselő-testület a dohányzás tilalmáról szóló helyi rendeletet úgy módosította, hogy a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében a közterületi játszótereken, valamint a
tömegközlekedésre szolgáló járművek megállóban történő
tiltó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte, mivel ezen
területekre vonatkozóan magasabb szintű jogszabályok rendezik a tilalmat.
A buszmegállókban és a játszótereken, valamint azok környezetében természetesen továbbra is tilos dohányozni!

A Telki térségében tervezett
erdőkitermelés

A testület tudomásul vette a Pilisi Parkerdő Zrt. által Telki
térségében tervezett erdőkitermelésekről szóló tájékoztatót.
A képviselők megfogalmazták továbbá, hogy a további tárgyalások során minden, az erdőborítottság fennmaradása
érdekében tett lépést támogatnak.

A Fő utca területének bővítése

Telki a Fő utca - Gyöngy köz balesetveszélyes torkolatának
korrekciója érdekében a Fő utca 24. szám alatti (171/1.
hrsz.) ingatlan területéből 13 m2-t megvásárolt.

Önkormányzat
Tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendelet Házszámozás ellen benyújtott
fellebbezések
módosítása
A testület módosította a tanulmányi ösztöndíjakról szóló helyi
rendeletét. A változtatás értelmében a továbbiakban a Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az idegen nyelvű tanuláshoz is támogatást nyújthat. Szabályozták a szociális rászorultság kritériumait, valamint a minimálisan és maximálisan
adható ösztöndíj mértékét.

A képviselők megtárgyalták a korábbi testületi ülésen a
napirendről levett házszámozások felülvizsgálata tárgyú
előterjesztést. A testület úgy döntött, hogy a megtámadott két
határozatot megsemmisíti és a polgármestert új eljárás lefolytatására utasítja.
szb

Közmeghallgatás
Telki Község képviselő-testülete
2012. december 18-án, kedden
18.30-kor közmeghallgatást tart a
GLOBALL Football Park & Sporthotel (Szajkó utca 39.) konferencia termében.

A közmeghallgatás napirendje:
évértékelés és a 2013-as költségvetés

Telki Község képviselő-testülete és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (01.26) Ör. 52-54 §.
értelmében a testület évente legalább egy alkalommal
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű javaslatot tehetnek
és kérdezhetnek is a faluvezetéstől.

A közmeghallgatásra testületi ülés keretében kerül sor. A
közmeghallgatás során - kevés közérdekű ügy esetén - részletes vita is folyhat a közérdekű javaslatról. Az olyan ügyeket,
amelyekkel a testület a közmeghallgatás során érdemben
nem tud foglalkozni, a polgármesternek, valamint a tárgy
szerint érintett bizottságnak adja ki vizsgálatra. Indokolt esetben külön bizottságot is létrehozhatnak.
A közmeghallgatást követően az ott elhangzott közérdekű javaslatok vizsgálatának eredményéről a polgármester az érdekelteket, indokolt esetben a lakosságot írásban tájékoztatja.
A közmeghallgatással kapcsolatos kérdéseket kérjük, írásban
juttassák el, legkésőbb december 10-ig a hivatal@telki.hu
email címre!
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Deltai Károly - polgármester

Adósságátvállalás
Az ötezres lélekszámúnál kisebb települések adósságát még
az idén teljes egészében rendezi az állam, az ennél nagyobbak
esetében pedig 2013 közepéig vállalja át az adósságállományt
40 és 70 százalék közötti mértékben - közölte a Belügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára november 14-én,
kormányszóvivői tájékoztatón.

Tállai András kifejtette, hogy az ötezer lakosúnál nagyobb
települések esetében a helyhatóság iparűzési adóból származó
bevételétől függ majd, hogy az idén szeptember 30-án fennálló kötelezettségből mennyit vesz át az állam, amely
szerződést köt majd az önkormányzatokkal.
Az összesen 1956 helyhatóságot érintő adósságátvállalás
miatt az idei és a jövő évi költségvetést is módosítani kell.
Az államtitkár tájékoztatása szerint az adósságkezelés technikai részleteit az Államadósság Kezelő Központ végzi majd
el 2013. június 30-ig, tehát "a jövő év félévéig lényegében
közel kétezer önkormányzati fog megmenekülni az adósságától".

Tállai András emlékeztetett arra is, hogy a stabilitási törvény az
idei évtől szabályozza az önkormányzatok éven túli
hitelfelvételét és kötvénykibocsátását. Megjegyezte továbbá,
hogy egy, a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz fűzött

módosító indítvány meghatározná az önkormányzatok új, feladatalapú finanszírozásának szabályait is. Ezt azt jelenti, hogy
az önkormányzatok a jövőben nem kaphatnak szabadon felhasználható állami támogatást, csak meghatározott feladatokra kérhetnek költségvetési pénzt - fejtette ki az államtitkár.
A kormány képviselője szólt arról is, az önkormányzatok konszolidációja csak akkor lehet teljes, ha az minden kötelezettségvállalásra kiterjed, ezért megvizsgálják, miként lehetséges a folyószámlahitelek átvállalása.
Tájékoztatása szerint az ötezer lakosúnál kisebb települések
adósságkonszolidációja 95-100 milliárd forintos vissza nem
térítendő támogatást igényel a tavaly év végi adatok alapján,
míg a nagyobb városok összesen legalább 512 milliárd forintos
hitelátvállalása állami tőketörlesztéssel és kamatfizetéssel jár,
ami évente 50-100 milliárd forinttal terhelheti a költségvetést.

Az adósságátvállalás Telki három korábban (a szennyvíztisztítóra, a tornateremre és öreghegyi fejlesztésre) felvett
hitelét is érinti, a település vezetése ennek megfelelően tárgyalt az érintett szervekkel és lapzártánkat követően
megszületett a megegyezés a rendezés mikéntjéről. Az ehhez
kapcsolódó ünnepélyes ceremóniáról decemberi számunkban
számolunk be.
MTI/Telki Napló
www.telki.hu
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Száguldások: forgalomlassítókat
létesíthetnek az Öreghegyen
Mi, Öreghegyen lakók nap mint nap élvezhetjük a természet
által nyújtott szépségeket, a csodálatos környezetet. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat kialakult kedves és összetartó
lakóközösségért is. A falu ezen része gyakorlatilag egy nagy
közösségi térként funkcionál, ahol mindig vannak sétálók,
kocogók, út szélén leálló beszélgetők, játszó gyerekek,
babakocsis anyukák, biciklizők, görkorcsolyázók, rollerezők.
Az itt élők jellemzően békés, csendes, barátságos emberek,
a legtöbben - ha csak látásból is - ismerjük egymást, figyelünk
és vigyázunk egymásra és egymás szeretteire.
Az elmúlt pár évben azonban volt néhány változás.

Megépült az edzőközpont, ahova rendszeresen érkeznek
nagyobb tömegek különböző alkalmakra, más-más közönséggel és sokszor autóval. Folyamatosan nő az Öreghegyen
lakó emberek száma is, és ezzel együtt egyre több az
ideérkező vendég, barát, vagy akár építő-, kertmunkás,
illetve más szakember is. Örülünk és büszkék is lehetünk,
hiszen hosszú idő után megépült Telki második óvodája, ami
ugyancsak a forgalom növekedésével jár együtt.
Mindezek
következtében
egyre
több
alkalommal
találkozhatunk olyan autóssal, aki nem a körülményeknek
megfelelően választja meg a sebességét, a lakóövezeti 30
km/órás korlátozást nem veszi figyelembe, és ezzel fokozottan veszélyezteti gyermekeink, szeretteink testi épségét!
November elején egy megdöbbentő baleset is volt, amely
csupán amiatt végződött szerencsésen, mert abban az
időben senki nem sétált, biciklizett, kocogott, vagy játszott az
érintett utcaszakaszon!
November 2-án péntek délután egy sportautó sorra rótta a
köröket az Öreghegyi út - Tengelice - Sármány - Cinege utca
útvonalon. Az egyik kanyarban, a Cinege utcáról az Öreghegyi útra hajtva, a sofőrnek nem sikerült megválasztania a
megfelelő sebességet, ezáltal az autó kisodródott az Öreg-

hegyi út egyik lakóháza előtti árok szélére, majd a kapubejáró
betonszerkezetének csapódva megpattant, és a következő
ház kapubejárója előtti ároknál állt meg. A csattanásra
érkező egyik ottlakó különösen meglepődve látta, hogy az
autóból egyedül szállt ki egy fiatal fiú, aki saját bevallása
szerint még nem töltötte be a 16. életévét (!) sem. Édesanyja
tanítja vezetni - mesélte a fiú -, ezért elkérte az autót, majd
eljött az Öreghegyre egyedül (!) gyakorolni.
Ez a baleset szerencsésen végződött, személyi sérülés nem
történt. A jövőbeni balesetek megakadályozása, megelőzése érdekében azonban fontosnak tartjuk a forgalomcsillapító eszközök elhelyezését az Öreghegyi Lakópark területén
is!

Felmérik a lakossági igényt

A fentiekből kiindulva szeretném az Öreghegyen lakók
véleményét összegyűjteni egy rövid nyilatkozat formájában,
arról a kérdésről, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az öreghegyi
utcákon
a
forgalom
lassítására
szolgáló
„fekvőrendőrök” (forgalomcsillapító küszöbök) kerüljenek
elhelyezésre. A nyomtatványokat november végén valamenynyi öreghegyi postaládába eljuttatom, a válaszokat az ott
megadott elérhetőségeimen várom.
A visszajelzésnek abban az esetben is örülök, ha csak egy
rövid, akár egy szavas levéllel tisztelnek meg a válaszadók, de
örömmel veszem a részletesebb véleményeket, vagy akár új
ötleteket is.
Az önkormányzat műszaki osztálya ugyanis felméri a forgalom
lassításának elvi lehetőségeit, és megvizsgálja, hogy milyen
eszköz elhelyezése valósítható meg.
Németh Kinga
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
önkormányzati képviselő

Lesz köztéri szobrunk
Ahogyan már az októberi Telki Napló is beszámolt róla, Takács
Zoltán, az előző ciklus alpolgármestere 1,2 millió forintot
ajánlott fel egy köztéri szobor felállításához. Ennek megvalósítására „Ember és természet” címmel pályázatot írtak ki
a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrászati Tanszékének végzős hallgatói számára.
A tervek szerint a szobrot - elkészültét követően - az új
közösségi ház (az elköltöző posta épülete) előtti téren
helyezik majd el.

A pályázatról bővebben

Telki sajátos földrajzi helyzetéből, lakossági összetételéből
és települési arculatából adódóan kiemelten fontosnak tartja a
kapcsolatot a természettel. Ezért olyan művet keres, mely a
művészet eszközeivel képes az ember és a természet bonyolult viszonyának korszerű értelmezésére.
2012 november

A pályázat célja olyan mű megalkotása, amely kapcsolódik
ehhez a tematikához és tükrözi Telki szellemiségét,
ugyanakkor magas esztétikai színvonalon új dimenzióját nyitja meg a témával kapcsolatos közgondolkodásnak, a
művészet bevonása révén.
A pályázóknak 2012. december 15-ig van lehetőségük
benyújtani az általuk elképzelt szobor 1:10 léptékű makettjét,
valamint a részleteket ábrázoló rajzokat, terveket.
A beérkező pályaműveket előzetesen és nyilvánosan
előválogatja a Bíráló Bizottság.

A pályázati kiírásnak megfelelő művek látványtervei és
makettjei egy hónapon keresztül, 2012. december 20-tól
2012. január 20-ig a nagyközönség számára megtekinthetők
és véleményezhetők lesznek a Pipacsvirág Két Tanítási

Közösség
Nyelvű Általános Iskolában (Telki, Muskátli utca 2.), illetve a
Telki Portálon.

A Bíráló Bizottság a véleményeztetést követően legkésőbb
2013. január 25-ig dönt, hogy mely művet támogatja megvalósításra. A bizottság nem hirdetheti győztesnek a
nagyközönség által legkevésbé támogatott tervet.
A zsűrizés során a három legkiválóbbnak ítélt pályamű alkotói

pénzdíjazásban részesülnek. A győztes mű benyújtójának a
kiértesítéstől számítva 4 hónap áll rendelkezésére az alkotás
végleges kivitelezésére és átadására.

A pályaművek és az elkészült szobor, valamint annak valamennyi dokumentációja Telki Község tulajdonába kerül. A
szoborral kapcsolatos minden jog Telki Község Önkormányzatát illeti meg.

Koszorúzással és vetítéssel
emlékeztünk
A hagyományos október 23-i megemlékezés Telkiben sem
maradhatott el.
Az 56-os emlékműnél tartott eseményen több tucatnyian gyújtottak fáklyát, és hallgatták meg, amint Móczár Gábor alpolgármester felolvassa Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
című versét. Érdekesség, hogy szerzője megjelenését
követően megtagadta versét, amely azonban a mai napig az
56-os forradalom és szabadságharc sokszor idézett és egyik
legmegrendítőbb műve.

Részlet Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán című verséből
Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyemszínei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!
Ismét mienk a bátor ének,

parancsolatlan tiszta szívvel
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?
Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?

Deltai Károly polgármester beszédében elmondta, sokan, sokféleképpen értelmezik ma 56-ot, az viszont biztos, hogy ez
legfontosabb ünnepünk. Hozzátette, máig élnek a forradalom
túlélői, akiktől első kézből tudhatjuk meg, mi is történt
valójában.
Az emlékmű megkoszorúzását követően a Mansfeld című film
vetítése zárta az eseményt a Pajtában.
szb
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Program

Telki Advent
December 8-án, szombaton délelőtt az
általános iskolába várjuk a készülődőket
és érdeklődőket!
9.00-13.00 Adventi vásár (Iskola)

Kézműves termékek, iparművész termékek, könyvek, játékok,
sokféle ajándékáru és a karácsonyi készülődéshez szükséges konyhai hozzávalók, mint pl. kézműves csokoládé, méz,
sajt, mézeskalács, kerámia, házi szörp, lekvár, tűzzománc
ékszerek, ötvös, antikvitás, fajátékok, karácsonyi kellékek,
textil és papíralapú karácsonyi díszek és kiegészítők.
(A Telki Piac élelmiszer-termelői a délelőtt folyamán a
megszokott módon, a Pajtában lesznek elérhetőek!)
A büfében (az iskola előtt) sült kolbász, forró italok, a szokásos tea, forralt bor, valamint sült sütőtök és gesztenye várja
az éhezőket és szomjazókat!
A vásár ideje alatt kézműves foglalkozás várja a gyerekeket az
Iskola ebédlőjében: gyertyaöntés, karácsonyi díszek és
kopogtatók, ajándékdobozok készítése.

mesekönyvéből elűntek a szereplők. Semmi baj, a tárgyak
helyettesítik őket, így lesz harisnyából nyúl, keféből sündisznó, cipőből róka, stb..

11.45 MEGLEPETÉS:

A hírek szerint a műsor után idén újra ellátogat Telkibe a
Mikulás. Reméljük, puttonya ismét telis-tele lesz válogatott
finomságokkal!
A rendezvények bevételeinek egy részét a gyimesbükki magyar oktatás támogatására fordítjuk!
Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!

10.00 Az Iskola előtt felállított Falukarácsonyfa
közös feldíszítése
11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház

A mesélő vasaló – mesekuckó tárgybábokkal óvodásoknak
és kisiskolásoknak (Iskola ebédlő)
Egy gazdasszony tüsténkedik otthon, és a házimunkák
elvégzése közben remek ötlete támad. Mesélni kezd, de

Ünnepi menetrend
Karácsony és Szilveszter környékén minden évben a szokásostól eltérő menetrend lép életbe. Alábbi összeállításunkkal
az ünnepek alatt tömegközlekedéssel utazni szándékozókat
kívánjuk segíteni az eligazodásban.

A BKV járatai az alábbiak szerint
közlekednek:
december 24. hétfő:

szombati / hétvégi (korábbi
üzemzárással)
december 25. kedd:
ünnepi / vasárnapi / hétvégi
december 26. szerda:
ünnepi / vasárnapi / hétvégi
december 27. csütörtök: évvégi / iskolaszüneti munkanapi
(H-Cs) / munkanapi (H-Cs)
december 28. péntek:
évvégi / iskolaszüneti pénteki /
munkanapi pénteki
december 29. szombat: szombati / hétvégi
december 31. hétfő:
szombati / hétvégi
.
január 1. kedd:
ünnepi / vasárnapi / hétvégi
január 2. szerda:
iskolaszüneti munkanapi (H-Cs) /
munkanapi (H-Cs)
január 3. csütörtök:
munkanapi (H-Cs)
2012 november

A Volánbusz járatai a következők
szerint közlekednek:
december 24. hétfő:
december 25. kedd:
december 26. szerda:
december 27. csütörtök:
december 28. péntek:
december 29. szombat:
december 31. hétfő:
január 1. kedd:
január 2. szerda:
január 3. csütörtök:

munkaszüneti nap
munkaszüneti nap
munkaszüneti nap
tanítási szünet, munkanap
tanítási szünet, munkanap
szabadnap
munkaszüneti nap
munkaszüneti nap
tanítási szünet, munkanap
iskolai tanítási nap, munkanap

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21., a
szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3.

Program

Székely betlehemes
A Zsámbéki-medencében Budajenő és Telki két szomszéd
falu - annyira szomszédos, hogy közös utcájuk is van. Nemcsak a földrajzi közelség, hanem közös történelmük is összefűzte a benne élő emberek életét.
Ilyen közel fekszik Erdélyben a Gyergyói-medencében Ditró
és Gyergyóremete is. A II. világháború végén Pest megyébe
telepítettek az elűzött németek helyébe Gyergyóból származó
székely családokat: ditróiakat Budajenőre, remeteieket pedig
Telkibe.
Az új hazában, idegen helyen kapaszkodó és összetartó erő
volt a hazai népszokások életben tartása. A ditróiak között volt
egy bácsi, Küsmődi Bálint, aki a dalaikat, népi játékaikat pontosan tudta. Ő szervezte meg, tanította be a betlehemest is, és
házról házra járva előadták a 40-50-es években. A betelepült
székelyek az 50-es évek közepéig játszották a ditrói székely
betlehemest. Ekkor jegyezte le Földes László néprajzkutató
és Sárosi Bálint népzenekutató a játékot. Részletes leírásokkal gazdagított dolgozatot hagytak az utókorra.
Küsmődi halálával meg is szűnt a betlehemezés, később
már nem játszották. Majdnem fél évszázaddal később, 2002ben az Ethnographia c. folyóiratban fedeztük fel újból a
darabot. Fontosnak tartottuk ezt a szép hagyományt
feleleveníteni. Nagy érdeklődés mellett sikeresen bemutattuk
Budajenőn és Telkiben Karácsonykor.
Azóta is minden évben Szenteste eljátsszuk mindkét faluban.
Bejelentkeztünk az Országos Betlehemes Találkozóra is, és
több éven keresztül visszajártunk a fővárosba, voltunk a Millenárison, a Fonóban és a Néprajzi Múzeumban, továbbá a
szomszédos településeken. 2010-ben Pécs, Európa Kulturális
Fővárosa hívott meg a Dómmúzeumba, ahol gyönyörű, bensőséges térben mutattuk be szép betlehemesünket.
Idén a fővárosi IX. kerület hívott meg szerepelni minket.
Reméljük, örökölt hagyományunkat illő, szép játékkal tudjuk
előadni!
Maronicsné Dávid Anna

Falukarácsony

Szeretettel várjuk a telki lakosokat a
Falukarácsonyra, jöjjenek és nézzék
meg betlehemes játékunkat, melyet
2012. december 24-én
15 órakor a
Pajtában mutatunk be.

Egyházközségi programok az
ünnepek idején

Az adventi roráte misék Budajenőn szerdánként 6.30-kor, Telkiben csütörtökönként 6.00-kor lesznek.

Karácsonyi miserend:
December 24-én Telkiben 22.00-kor, Budajenőn 24.00-kor,
December 25-én Telkiben 9.15-kor, Budajenőn 10.30-kor,

December 26-án Budajenőn 10.30-kor lesznek szentmisék.

December 27-én Szent János borszentelést tartanak Pátyon, a Pincehegyen 15 órakor.
Budajenőn, a Pincesoron (a Lantai-pincénél) 18 órakor. Előtte 17 órakor lesz szentmise.

December 31-én 17 órakor lesz hálaadás Budajenőn, fél 12-kor pedig hálaadás és újévköszöntés a Szent Mihály templomban.
Január 1-jén Budajenőn 10.30-kor, Telkiben 18.30-kor lesz szentmise.
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Kultúra

Véget ért a Festészet napi kiállítás
Idén ősszel, mint már 4. éve minden októberben, a Pipacs
Galériában gyülekeztek a művészetet kedvelők a Magyar
Festészet Napja alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára.

Szent Lukács névnapján a fényt, a színeket, a formákat, az
élő festészetet ünnepeljük országszerte és határainkon túl is.
Évről évre egyre nehezebb dolguk van a szervezőknek,
hogy olyan művészeket hívjanak meg erre az eseményre,
akiket Telki közönsége még nem láthatott, és akik
művészetükkel kiemelkedő kulturális élményt nyújtanak a
látogatóknak.
Idén a kortárs magyar festészet három kiemelkedő alakját
sikerült megnyerniük a szervezőknek: Bánfalvy Ákost,
Gulyás Lászlót és Tóth Gábort.

Mindnyájan kitűnő festőművészek, elismertek itthon és
külföldön egyaránt. Gulyás László képeit látva akár Rembrandt kiállításán is érezhettük magunkat, míg pár lépéssel
arrébb sétálva Bánfalvy Ákos modern képei Budapest esti
dunai panorámáját tárták elénk, egy másik falon Tóth Gábor
élethű csendéletei hívogatóan köszönnek vissza a falakról, az
embernek már-már kedve lenne beleharapni egy-egy
mosolygó gyümölcsbe.

A mostani kiállítás rendhagyó volt, a Galéria a gyermekekre is
gondolt, őket is be szerette volna csalogatni a kiállításra,
ezért Tóth Gábor festőművész, aki mesekönyveket is
illusztrál, hozott néhány, a gyerekeknek is élvezhető festményt. A képeket nézegetve még a felnőttek emlékeiben is
felidéződtek az Andersen mesék, és megilletődött, csillogó
szemű unokáikkal, gyermekeikkel nézegették a csodaszép
festményeket, közösen felidézve egy-egy ismerős mesét.
Természetesen erről a kiállításról sem hiányozhatott a
Galéria tulajdonosának, Márton Ildikónak a munkája. Ő ezúttal
egy mély lélegzetvételű, továbbgondolásra késztető képet
készített. A tőle megszokott realista ábrázolásban, de egyéni
interpretációban láthattuk megelevenedni József Attila:
Részeg a síneken c. költeményének záróképét.
Telki Gizi nénije,
Scheer Gizike néni is
bemutatta két legújabb festményét. De
a képek mellett Gizi
néni egy meglepetést
is készített a látogatóknak.
Ezúttal
versben fogalmazta
meg
az
alkotás
örömét, gyötrelmét.

Márton Ildikó és Gulyás László

De további szavak
helyett meséljenek a
kiállítás képei!

Köszönjük támogatóinknak a kiállítás
lebonyolításához
nyújtott segítséget!
Saját festménye előtt Tóth Gábor
2012 november
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Művészek egymás között
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Közérdekű

A délszláv táncházról - személyesen
Kis magyarázattal tartozom.
Miért éppen délszláv táncház?
Először is a szó kicsit elavult,
mondják horvát barátaim, táncházakat ismerő hozzátartozóim. (Inkább balkán táncház?)

A délszláv szó jelentése a régmúltat idézi, mely ország népei
nem voltak szabadok. Ma a délszláv népek keresik identitásukat, meg akarják különböztetni magukat egymástól. Zenéik
nagyon hasonlóak, de mégis
egyéniek és „beazonosíthatók”.
Vannak horvát, szerb és
macedón, és még sok más táncok, dalok. Ezért tehát
táncházainkban ezekkel ismerkedünk.

együttes. Szerettem oda járni, mert könnyű lépésekkel - a
párkeresés kínja nélkül (!) -, felszabadultan lehetett élvezni a
jó zenét és táncot.
Ezt a jó érzést próbáltam már harmadik alkalommal átadni a
telkieknek. Nagy örömömre szolgált, hogy minden korosztály
képviseltette magát!

Köszönjük a pécsi „öreg” Vizin zenekar tagjainak és Végh
Andor tánctanítónak a szép estét! Köszönjük a Telki Önkormányzat, a Kokukk Egyesület, Egyházközségünk, Lóki Éva,
Kertész Viktor, Kostka Ágnes, Somogyi János, Harkai Gábor,
Móczár Balázs, Baltási Klára, Gál Bernadett, Lórántné
Horváth Tímea és Kanid Samreth Nimol támogatását.
Maronicsné Dávid Anna

De miért éppen délszláv táncház?

Felnőtt pályakezdőként egy távoli kis horvát faluba kerültem.
A gyerekek anyanyelvükön beszéltek és a felnőttek is keverték a magyart a horváttal. Városi lévén kétszeresen is rácsodálkoztam a falusi létre és nemzetiségi mivoltukra. Fiatal,
lelkes kezdő lévén szívesen tanítottam a gyerekeknek olyan,
helyi horvát népdalokat, melyeket korábban én tanultam meg
barátnőmtől. Azután elkezdett érdekelni a néptánc kultúrájuk is. Pécsett abban az időben havonta, kiváló hangulatú
délszláv táncházakat szervezett a híres „Baranya” tánc-

Előzzük meg a zseblopásokat!
A tél eljövetelével, valamint a karácsonyi bevásárlások miatti
zsúfoltságban gyakran megnő a táska- és zseblopások
száma.
A tolvajok ugyanis szeretik a tömött járműveket, bevásárlóközpontokat, gyakran ezeken a helyeken gyűjtik be zsákmányaikat. A zsebesek általában nem alkalmaznak semmiféle
erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdekében, leginkább
bűnszövetségben, kialakult és bevált módszerek szerint
tevékenykednek.
Leggyakrabban a tömegben, a tömegközlekedési eszközökre
történő fel-, illetve leszálláskor kezdenek lökdösődni,
tülekedni, és a szoros érintkezést kihasználva próbálják meg
elemelni a pénztárcánkat, értékeinket. Sokszor álcázott tárgyakat (bevásárló szatyrot, újságot) a kezükben tartva kutatnak értékeink után, és olyanok is vannak, akik a zsebmetszés
módszerével próbálják megszerezni a kiszemelt zsákmányt.

Mit tehetünk, hogy ne váljunk áldozattá?

Mindig igyekezzünk a testünkhöz szorítva magunknál tartani
fontosabb értéktárgyainkat, a pénztárcát pedig ellenőrizhető, biztos helyre rakjuk (pl. a kabát belső zsebébe, vagy
olyan zárt táskába, amelyet a kezünkhöz tudunk erősíteni).
Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt
látunk környezetünkben (akinek figyelme esetleg még
értékeinkre is irányul), lehetőleg kerüljünk minél távolabb
tőle.
Vásárláskor soha ne hagyjuk őrizetlenül értékeinket, és ne a
2012 november

bevásárlókocsin tartsuk táskánkat, kabátunkat. Lehetőleg ne
legyen nálunk a szükségesnél több készpénzt, és azt is tartsuk külön igazolványainktól, hiszen ha valaki mégis meglop
minket, ezáltal elkerülhetjük, hogy iratainkat is pótolni kelljen!
Vigyázzunk értékeinkre és legyünk elővigyázatosak, hiszen
ezzel sok bosszúságot elkerülhetünk!
szb

Betörések

Sajnos elindult a betörési hullám.

Legutóbb november 28-án 17-18 óra között a
Gyöngyvirág utcában történt betörés. Az elkövető férfi
egy fekete, sportos kinézetű autóval távozott.

Ugyanaznap este 18 óra körül a Tölgyfa utca - Anna-laki
utca sarkán lévő építkezésnél feltörtek két autót és elvitték a bennük lévő szerszámgépeket. Az emberek az
épületben dolgoztak, a tulajdonos látta az embereket, de
azt hitte, a munkásokhoz tartoznak.
A tolvajok egyrészt gátlástalanok, másrészt a korai sötétedés miatt késő délután csapnak le.
Mindenki zárja a kertkapukat, a kocsikat lehetőleg a kertben, garázsban tartsuk, a ház bejárati ajtaját is zárjuk,
még akkor is, ha otthon vagyunk!

Kultúra
Sport

Sakkhírek
Eseménydús és sikeres időszakot zártak fiatal sakkozóink,
akik ezúttal a Magyar Nemzeti Ifjúsági és Gyermek Sakk
Csapatbajnokságon vettek részt október végén. A Megyeri
úton megrendezett négy napos, 8 fordulós verseny az őszi
szünetet tette még izgalmasabbá legkisebbjeinknek. Iskolásaink ezúttal a Zsámbéki SBE színeiben szerepeltek az
ország 53 legerősebb sakkcsapata között. A rendkívül nehéz
mezőnyben az előkelő nyolcadik helyen végeztek. A kb.
350 játékos nagy része már Élő-ponttal is rendelkezett, ezért
is volt különösen nagy tétje a mérkőzéseknek. Hatfős csapatunk 4 nap alatt együttesen 144 órát sakkozott 48, három
órás parti keretében, ami már önmagában is kimerítő volt.
Telkiből 3 játékosunk vett részt a zsámbéki csapatban: Moore
Annika, Persányi Nóra és Persányi Barnabás, míg a csapat
lelkes vezetését ezúttal is Pregitzer György tanár úr látta el.
Ezúttal is gratulálunk csapatunk helytállásához!

Az elmúlt időszak másik neves sakkeseménye a november
11-én vasárnap megrendezett Zsámbék Környéki Gyerekek
Sakkverseny-sorozatának második fordulója volt, a pátyi
Bocskai István Általános Iskolában. Az 5 részes versenysorozat 2. fordulójában ismét 4 korcsoportban ültek asztalhoz
a versenyzők: ovis, 1.-2. osztályos, 3.-4. osztályos és felsős
kategóriában. A lányok és a fiúk ugyan együtt versenyeztek,
de külön lettek értékelve. A Pregitzer tanár úr által szervezett,
érmekkel díjazott verseny pátyi fordulójának eredményei a
következők lettek.

Ovisok (6 mérkőzés):

1. Persányi Bálint, Telki (6 pont)
2. Szondy Péter, Telki (2,5 pont)
3. Andirkó László, Zsámbék (2 pont)
4. Debreczeny Iván, Telki (1,5 pont)
1.-2. osztályosok (6 mérkőzés)

Felsősök (5 mérkőzés):

3.-4. osztályos lányok (5 mérkőzés)

3.-4. osztályos fiúk (5 mérkőzés)

1. Persányi Barnabás, Telki (6 pont)
2. Gombócz Ferenc, Páty (4,5 pont)
3. Király Regő, Páty (4 pont)
4. Ábrahám Balázs, Zsámbék (3 pont) (16 buch.)
5. Csanády Zsombor, Telki (3 pont) (15 buch.)
6. Takács Benedek, Páty (3 pont) (13 buch.)
7. Láng Bertalan, Telki (2 pont)
8. Mong Nándor, Budakeszi (2 pont)
9. Kiss Levente, Telki (1,5 pont)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Persányi Nóra, Telki (5 pont)
Gombócz Judit, Páty (2,5 pont)
Moore Annika, Telki (2 pont) (13,5 buch.)
Kállai Szofi, Telki (2 pont) (10 buch.)
Földvári-Nagy Csepke,Telki (1,5 pont)
Debreczeny Luca, Telki (1 pont)
Drahos Nóra, Telki (1 pont)

1. Juhász Ádám, Páty (5 pont)
2. Czene Kristóf, Zsámbék (4 pont)
3. Czene Tamás, Zsámbék (3 pont)
4. Mazug Péter, Zsámbék (2 pont)
5. Mazug László, Zsámbék (1 pont)

1. Danics Simon, Telki (4 pont)
2. Bedő Gergő, Telki (3 pont) (16 buch.)
3. Fodor Gergő, Páty (3 pont) (15 buch.)
4. Barta Péter, Telki (3 pont) (11,5 buch.)
5. Juhász Balázs, Páty (3 pont) (8,5 buch.)
6. Láng Barnabás, Telki (2 pont)
7. Mészáros Viktor, Páty (2 pont)
www.telki.hu
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Közérdekű

Közlekedjünk az időjárási viszonyoknak megfelelően!
Egyre inkább romlanak a közlekedési viszonyok, beköszöntött
ugyanis a tél.
Ősszel, majd a leghidegebb évszak kezdetén általában sok
baleset oka, hogy az autósok még nem szoktak hozzá a
megváltozott útviszonyokhoz, a ködös, párás időben, majd a
csúszós, havas, jeges utakon még mindig a nyáron
megszokott tempóban - esetleg még nem is téli gumikkal felszerelt járművel - haladnak. Aki így tesz, nem csak magát,
hanem másokat is nagy veszélybe sodorhat!
Még hóesés vagy ónos eső sem kell ahhoz, hogy jelentősen
romoljon a gumiabroncsok tapadása: elég például, ha egy tél
eleji reggelen az éjszaka 0 Celsius fok alá lehűlt aszfaltburkolatra pára kerül, máris könnyen megcsúszhat fékezéskor vagy
egy kanyarban járművünk...
Míg 50 km/órás sebességnél száraz aszfalton a féktávolság kb. 25-28 méter, jeges aszfalton 105-106 méter is
lehet. 90 km/órás sebességnél száraz aszfalton a féktávolság kb. 67-68 méter, jeges aszfalton 230-235 méter. 130
km/órás sebességnél száraz aszfalton a féktávolság kb.
120-123 méter, jeges aszfalton akár 475-480 méter is lehet!
Gondoljunk bele, ha mondjuk 90-nel haladunk, és hirtelen
meg akarunk állni, akár közel negyed kilométert is
csúszhatunk, mire megállunk!

Sokan a látási viszonyokat sem veszik figyelembe a sebesség
megválasztásakor, vagy egy előzésnél. Pedig bármikor
történhet egy váratlan esemény (pl. a városban lelép az
úttestre egy gyalogos, erdőben kiugrik elénk egy vad, vagy
szembejön egy száguldó autós), amire így már csak későn
reagálhatunk. (Nem is beszélve arról, ha még az úttest is
csúszós, amitől féktávolságunk jelentősen megnő...)
Fokozottan kell figyelni a követési távolságra is, a jármű
sebességét a megváltozott útviszonyoknak megfelelően
válasszuk meg!
A tél kezdetén célszerű az autóba készíteni jégoldót, jégkaparót, zároldót, hólapátot, vontatókötelet, takarót, és vastag
karton lapot, amit elakadásnál a kipörgő kerekek alá
tehetünk.
Reggelente érdemes korábban elindulnunk, hiszen néha óráról
órára változnak az időjárási körülmények. Lehetőség szerint
legyen elegendő üzemanyagunk arra az esetre, ha esetleg
elakadnánk – ilyenkor ugyanis a segítség megérkezéséig
fűtenünk kellhet az autóban.
Közlekedjünk tehát óvatosan, a megváltozott útviszonyoknak
megfelelően - ezen ugyanis életek múlhatnak!
szb

A hónap állata: a vakond
A közönséges vakond vagy régiesebb nevén vakondok az
emlősök (Mammalia) osztályába és a cickányalakúak (Soricomorpha) rendjén belül a vakondfélék családjába tartozó faj.
A régebbi hagyományos rendszerbesorolások a rovarevők
(Insectivora) rendjébe sorolták.
A vakondok nagyon jól alkalmazkodtak az ásáshoz, ez az a
tevékenység, amely éjjel és nappal is lefoglalja őket. Szemeik
kicsinyek, de a sötétben nem is vennék túl nagy hasznukat,
szaglásuk és hallásuk viszont igen kifinomult. A vakondok a
rezgésre is érzékenyek, képesek arra hogy „megérezzék”, ha
ragadozó mozog a föld felszínén, vagy ha féreg ás a közelben.

A vakondok a földfelszín alatt közvetlenül igen gyors mozgásra képesek, jellegzetes földkupacot hányva maguk fölé.
Alagútrendszereket is készítenek, ezeket folyamatosan
javítják és bővítik. A fölösleges földet vakondtúrások formájában juttatják a felszínre. Ovális alakú fészekkamrákat
készítenek, ezeket fűvel és levelekkel bélelik. Az itt
megszülető kicsi vakondok születésükkor még nem látnak,
és szőrzetük sincs, de hamarosan látni kezdenek, és a
bundájuk is kinő.

Érdekesség, hogy erőteljes mellső lábaikkal olyan mozgás
során alakítják ki alagútrendszereiket, amely nagyon hasonlatos a mellúszáshoz.

Az ásás nagy erőkifejtéssel járó munka, így a vakondoknak
rendszeres táplálkozásra van szükségük. A bőség időszakában bizonyos helyeken férgeket raktároznak, ezeket a
szűkösebb időkben fogyasztják el. Fő táplálékuk a giliszta,
de szívesen esznek különböző bogarakat, sőt, csigákat is. A
vakond nagyon falánk állat, saját súlyának másfélszeresét
falja fel naponta.
2012 november

A vakondtúrások miatt a kert-tulajdonosok gyakran átkozzák
őket, pedig tudni kell róluk, nagyon hasznos állatok, mivel
megeszik a különböző kártékony férgeket. A gyümölcsösökben nem érdemes irtani, vagy elűzni őket, hiszen a fák gyökereit pusztító pajorok (többek közt a májusi cserebogár
lárvái) első számú fogyasztói. Igaz, a fiatal ültetvényekben és
melegágyakban sok növényt tönkretehetnek, mert ásásuk
közben meglazítják gyökereiket. Jól gondozott pázsitterületeken a túrások a szemet sértik, a gátakban és töltésekben pedig nem szabad őket megtűrni, mert folyosóik által a
víznek utakat nyitnak, és ezzel gátszakadást okozhatnak.
Ahol kárt okoz, ott sem szabad megölni (ami védettsége miatt
amúgy is szabálysértés), mert hatékony eszközökkel (pl. elektromos vakondriasztó) el lehet űzni.
Egy népi bölcsesség szerint, ha november környékén sok új
vakondtúrás jelenik meg a kertekben, illetve a földeken,
kemény tél várható.
Forrás: A világ 100 állati csodája, Wikipédia, Telki Napló
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Óvjuk négylábú kedvenceinket az
ünnepek alatt is!
Az állatorvosi rendelőben a karácsonyi és újévi ünnepek
körül gyakran találkozunk emésztőszervi, esetleg mérgezéses enyhébb - súlyosabb tünetekkel, melyek négylábú kedvenceinket is éppúgy érintik, mint minket, embereket. A
legtöbb probléma az állatok néha rendkívüli falánkságából
adódik, illetve abból, hogy egyes élelmiszerek illetve alapanyagok (pl. étcsokoládé) állatoknál mérgezést okozhatnak.
Védjük kedvenceinket, mert oktalanságuk, és a gazdi figyelmetlensége néha végzetes kimenetelű. Persze gyakrabban
látunk enyhébb gyomorgyulladást, vagy viszonylag gyors
lefolyású hasmenést a karácsonyi és újévi finomságoknak
köszönhetően, de sajnos évről évre egyre több mérgezést
kell kezelnünk. Gyakoriságuk sorrendjében az étcsokoládé, az
élesen törő szilánkos csontok (pl. pulyka), a különböző díszek lenyelése (főként macskáknál) okozzák a legtöbb problémát.
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a leggyakoribb
veszélyforrásokról (dr. Bendzsel Dániel szívességéből).

Veszélyes élelmiszerek

Romlott, penészes ételek: A sok karácsonyi maradék,
valamint a konyhai hulladék véletlenül a kutyánk, macskánk
elé kerülhet. Ők természetesen örömmel laknak jól ezekből,
azonban sok esetben súlyos hasmenést, esetleg komolyabb
ételmérgezést, fertőzést kaphatnak. A penészes, avas
élelmiszerek (például avas földimogyoró) szintén káros hatással lehetnek állatainkra.

Csokoládé: Hihetetlen, de igaz. A csokoládéban található
anyagok (teobromin, koffein) hiperaktivitást, remegést, felgyorsult érverést, hányást és hasmenést okozhatnak. Kistestű,
torkos állatok azonban akár el is pusztulhatnak 3-4 tábla
keserű csokoládé elfogyasztásától. Ha mindenképpen
csokoládéval szeretne kedveskedni jószágainak, inkább
válasszon tejcsokoládét, és abból se adjon sokat.

Hagyma: A hagymában, fokhagymában található egyik kéntartalmú molekula felelős a mérgező hatás kialakulásáért. A
vörösvérsejteket támadja, kevésvérűséget (anémiát) okoz.
Hatása csak tartósabb fogyasztása után jelentkezik: három
napig kell testtömeg kilogrammonként 30 gramm hagymát elfogyasztania kutyánknak, hogy abból baja legyen. Macskák
esetében hagymaport tartalmazó bébiétel elfogyasztása után
írtak le mérgezést a szakirodalomban.

Macadamia dió: ez a hazánkban kevésbé ismert dió gyengeséget, lázat, mozgászavarokat okozhat állatainkban (egyes
csokoládékban előfordulhat!). A mérgező dózis 2,5 g/ testtömeg kg.
Élesztő: Igen veszélyes anyag, hiszen a test magas
hőmérséklete hatására a gyomorban kelésnek indul, ami
közben mérete megsokszorozódik, így felfúvódást, hasi görcsöket, bélelzáródást okozhat. Emellett a kelés közben etanol
(alkohol) képződik, ami szintén káros hatással van az ehhez
nem szokott kutyánkra, macskánkra.
Alkohol: Az alkoholos italok fogyasztása az emberek
részegségéhez hasonló kellemetlen tüneteket okozhat.

Mazsola, szőlő: Bizonyos szőlőfajták kutyákban veseelégtelenséget okozhatnak. A pontos hatásmechanizmus a
mai napig nem tisztázott, azonban jobb vigyázni.
Dohány: A családi ünnepek alkalmával magára hagyott
cigaretták, szivarok érdekesek lehetnek egy kutya szemén
keresztül, megkóstolásukért azonban nagy árat fizetnek: 1-2
cigaretta, vagy szivar lenyelése hamar súlyos tünetekhez
vezet: az állat kapkodja a levegőt, nyálzik, hányás, hasmenés
előfordulhat. Súlyos esetben az incidens az állat halálához is
vezethet.

Zsíros, sós ételek: az ilyen élelmiszerek bár bizonyára tetszenek az állatoknak, de hasmenést okoznak.

Csontok: az ünnepi ebédekből megmaradó csontokat sokan
odaadják kutyájuknak. A csontetetés egyáltalán nem javasolt,
mert súlyos székrekedést okozhat, amely akár beöntést vagy
műtéti ellátást vonhat magával! Szilánkosan törő, szárnyas
csontok sok esetben a gyomor-bél nyálkahártyát karcolják fel,
amelynek következménye vérhányás, véres széklet, hasi fájdalom lehet. A legbiztosabb, ha egyáltalán semmilyen csontot
nem adunk kedvencünknek!

Egyéb, karácsonyfa körüli veszélyek

Díszek: A gömbdíszek összeroppantva éles üvegdarabokra
törnek, amik akár külsőleg, akár a szájüregben, bélben előforduló sérüléseket okozhatnak.

Szaloncukor: A szaloncukrok alufólia borítása nem emészthető anyag, így bélelzáródást okozhat. További veszélyforrás
a fém (drót) szaloncukor felfüggesztő, ami lenyelve szintén
súlyos problémákhoz vezethet.
Drótok: A karácsonyfa világítására szolgáló égők drótjának elrágása áramütéshez, jobb esetben csak égési sérülésekhez
vezet.

Egyéb téli veszélyek

Fagyálló folyadék: A téli időszakban állandó veszélyt jelent
www.telki.hu
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a fagyálló folyadék, amely etilén-glikol nevű anyaga révén
halálos veszélyt rejt állatainkra nézve. Az anyag édeskés, így
a legtöbb állat szívesen kóstolja, azonban tudnunk kell, hogy
egy kistestű macska például már pár milliliter folyadéktól
elpusztulhat. Vigyázzon, hogy ne hagyja a leengedett, kifolyt
folyadékot szabadon.
Egérirtók: A különféle egérirtó mérgek a kutyákra, macskákra
is veszélyesek. Sőt, amennyiben egy macska egérirtót
fogyasztott egereket eszik, a mérgezés így is kialakulhat.
Ezek a készítmények rendszerint véralvadásgátló anyagokat
tartalmaznak, így a tünetek is ebből adódóan jelentkeznek:
vérszegénység, vérzékenység.

Gyógyszerek: A téli megfázások idején sokszor juthat hozzá

a kutya vagy macska is a lakásban elhagyott gyógyszerekhez.
Fontos tudnunk, hogy ami az embereknek adott esetben
orvosság, az állatainkat sok esetben meg is ölheti. Például
1-2 Rubofen vagy Aspirin tabletta elfogyasztása a macskákban súlyos következményekkel jár.

Petárdák: Szilveszterkor a sok petárda robbanása miatt az
állatok gyakran pánikba esnek, és akár el is szökhetnek
ijedtükben otthonról. Ha kutyája ijedős, keresse fel állatorvosát, hogy megbeszéljék, milyen nyugtató adható esetleg
neki, amitől jóízűen átalussza majd ezt a - számára kellemetlen éjszakát.

dr. Fenyves Ildikó - Klapka Állatklinika, Budakeszi

Madárgyűrűzés és tanösvény-átadó
Októberben a Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás pályázatán elnyert támogatás
jóvoltából helyére kerülhetett az Öreg Tölgy
Tanösvény eddig még hiányzó három táblája
is. A három új tábla témái a következők:

3. állomás: Félszáraz kaszálórét. Ízeltlábúak
6. állomás: Lejtősztyepp-rét. Kétéltűek, hüllők
9. állomás: Gombák

A tanösvény befejezését a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány, Telki
Község Önkormányzata, valamint Hajdu Martin budajenői,
Váradi Bálint és Portik Dávid telki lakosok is támogatták.
Segítségüket minden látogató nevében köszönjük!
A tanösvény befejezését december 8-án, szombaton délelőtt
10 órakor madárgyűrűzéssel fogjuk megünnepelni. A helyszín
az erdő Budajenő és Telki határán lévő bejárata, ahol a
tanösvény nyitótáblája és a pihenőpadok állnak. Az oda
vezető földút a Rozmaring utcáról nyílik, zöld négyzet, ill. zöld
makk turistajelzés jelöli, és október óta egy nagyon szép,
útirányjelző tábla is segíti az eligazodást.

A madárgyűrűzés komolyabb eső, havazás vagy viharos szél
esetén elmarad. (Kétség esetén érdeklődni aznap reggel a
372-114-es telefonszámon lehet.) A program ingyenes.
Kokukk Egyesület

Ne szennyezzük a levegőt!
Javában tart a fűtési szezon, otthonukat pedig egyre többen
fűtik fával, illetve más éghető anyagokkal. Bár a faanyag
elégetése - a keletkező hamu egy részének levegőbe jutása
miatt - a sűrűn lakott településeken növeli a szmogot, azonban
sokkal nagyobb gondot jelent, ha a fa mellett más,
környezetkárosító anyagokkal próbál meg valaki fűteni, ugyanis a környezet mellett lakótársait is komolyan mérgezi ezzel.
Télen a gyakorta ködös, szélcsendes időjárás kedvezőtlenül
hat a levegő minőségére: a hőmérsékleti inverzió miatt a
2012 november

talajközelben ragad a szmog, a légmozgás hiánya miatt pedig
a szennyezőanyagok sem tudnak felhígulni.

Még hangsúlyozottabban fel kell ezért hívni a figyelmet arra,
hogy senki se égessen a levegőbe jutva a szervezetre és az
élővilágra káros anyagokat, mert súlyos vétséget követ el
ezzel embertársaival és a környezettel szemben!
szb

Hirdetés
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Közérdekű

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

A 2012-es évet a december 8-i adventi ünnepséggel zárjuk,
amelyre Terike (Halász Terézia, a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke) mindenkit szeretettel vár az
iskola ebédlőjében.
Januárban múzeumi látogatást tervezek, amelynek részleteiről mindenkit értesíteni fogok.
Kívánok az elkövetkező ünnepekre boldog, békés napokat és
jó egészséget!
Szeretettel gondolok mindenkire:

Márta

Magdi és Matyi 50 éves házassági évfordulójához gratulál a
Nyugdíjas klub

Jótékonysági gyűjtés
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pátyi Gondviselés Háza Családsegítő
Szolgálata és Gyermekjóléti Szolgálata gyűjtést szervez rászoruló családok
részére!

Használaton kívüli, de üzemképes,
lehetőleg fatüzelésre is alkalmas kályhát, tűzhelyet, valamint üzemképes
keverőtárcsás és automata mosógépet, továbbá a nyári napközis táborunk részére ping-pong asztalt, asztali focit várunk a
kedves adományozóktól!

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
megtalálható friss és aktuális hírek felett, mellett vagy
között több pozícióban is elhelyezhetők hirdetések, amelyek így könnyedén eljuthatnak a célközönséghez.
Kérje médiaajánlatunkat, legyen hirdetőnk és érjen el
sikereket!

Elérhetőségeink a 19. oldalon találhatók.
2012 november

A felajánlott eszközök elszállításáról szolgálatunk gondoskodik!
Adományaikat előre is köszönjük!

A Családsegítő Szolgálat munkatársainak elérhetőségei:
Tel.: 06-23/ 344-651, 06-30/ 690-3096
E-mail: szakmai.vez@t-online.hu

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig született:

Dr. Veres Zoltán és Veresné Széles Ágnes gyermeke:
Veres Míra
Dr. Pálmai Bálint és Pálmai Emőke gyermeke: Pálmai
Nóra

Kardkovács Kolos és Lázár Katalin gyermeke: Kardkovács Lehel Csaba

Jordán Attila és Jordán Tóth Andrea gyermeke: Jordán
Bence
Jó egészséget kívánunk!

Hirdetés

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

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

A karcsúság nemcsak szép, hanem
egészséges is
Az örök fiatalság megtartása régi vágya az emberiségnek, nem
véletlenül született erről alkotás a művészet szinte minden
területén. Az azonban csak az elmúlt évtizedekben igazolódott,
hogy tudományos összefüggés van az éhség és a soványság,
valamint a hosszú élet között. A kutatók kimutatása szerint az éhség
külső szabályozásával több, mint 50%-kal megnövelhető az
emlősök élettartama, ezen felül az is bizonyított, hogy a hosszú
életű, sovány állatok nem kapják meg az időskori betegségeket
sem.
A tudósok feltételezése szerint a szervezet öregedési folyamatainak
sebességét tulajdonképpen a zsírsejtek aktivitása befolyásolja: ha
csökken a kalória bevitel, akkor a fehér zsírszövet sejtjeiből felszabadulnak a zsírok, így hozzáférhetővé válnak az anyagcsere
számára. Annak kimutatása már megtörtént, hogy a test zsírtartalékai a további tárolás helyett felszabadulnak abban az esetben,
ha a Sirtf1 gén által kódolt Sirt1 nevű fehérje rövid ideig tartó éhséget
érzékel.

A jó hír tehát az, hogy az egészséges étkezés és a rendszeres testmozgás nemcsak a jó alak elérésében, megtartásában segít,
hanem az öregedéssel jelentkező tünetek, panaszok leküzdésében is. A fiatalos külső megőrzéséhez elsősorban nyers,
élő enzimeket és vitaminokat tartalmazó, nem hő és vegykezelt,
adalékanyag-mentes táplálékok fogyasztása szükséges. Az
étkezés mellett a dohányzás elhagyásával tudunk legtöbbet tenni a
bőr fiatalságáért: a dohányzás ugyanis kórosan hat a microcirculacio-ra, így a bőr vérellátása romlik, és a bőr, illetve egyéb életfontosságú szerv korai öregedését okozza.

A hozzám forduló páciensek többségét leginkább az arcbőr
öregedése zavarja, hiszen ez a legszembetűnőbb változás. Az
arcon megelőzésként jó hatású az aranyszál bevarrás, ami késlelteti a gravitáció hatását, vitalizálja a bőrt, így a bőr kevésbé
ereszkedik meg az évek során.

A legtöbb ránc kialakulásában döntő jelentősége lehet a mimikai
izmok erőteljes működésének. Ezen izmok működésének korlátozásával megakadályozható a ráncképződés: ez a korlátozás
leginkább a botox kezeléssel érhető el. A botox a hiedelmekkel
ellentétben nem bénító hatású, viszont nagyon hatékony módszer a
szemöldök közötti ráncok, a homlokráncok és a szemszéli ráncok
kezelésére.
Az arc ráncainak feltöltésére elsősorban hyaluronsavat
használunk, ami fokozott vízmegkötő képességének köszönhetően segít csökkenteni a ráncok mélységét. Fáradt, öreges külsőt kölcsönöznek az arcnak a lógó szemhéjak, valamint a szem
körüli táskák. Ha valakit ez nagyon zavar, akkor kerülhet sor a
szemhéjplasztikai műtétre: a szemhéjak bőrfeleslegének kimetszésével, eltávolításával a megmaradt bőr feszesebbé válik. Magát
az arcot a kémiai peeling segítségével tudjuk megújítani: ez az
eljárás nemcsak az arcon nagyon eredményes, hanem a terhességi csíkok eltüntetését is 80%-ban megoldja.

A mai negyvenes, ötvenes korosztály már tudatosan figyel a jó életminőség megtartására, ennek ellenére sokan érzik úgy, hogy a változó korral egyre nehezebb formában maradniuk: a súlyukkal nincs
gondjuk, de zavarónak érzik azokat a problémás területeket, ahol a
zsírszövet előnytelen elhelyezkedésű vagy a kelleténél „vaskosabb”.

A makacs, sporttal nem leküzdhető zsírpárnák elleni küzdelemben
jó eredményeket lehet elérni az úgynevezett mezoterápiával, ami
valójában az injekciós kezelésekkel foglalkozó orvosi eljárásokat
jelenti. Ezek közé tartozik a microinjekciós zsíroldás is, melynek
során egy lecitin típusú anyagot célzottan juttatunk a kritikus zónába: ilyen terület lehet a toka, a felkar, a has, a comb (bricsesz) és a
csípő is. A beavatkozás fájdalommentes és érdemben befolyásolja
a zsírsejtek anyagcseréjét azzal, hogy fokozza a zsírsejtekben tárolt
trigliceridek lebontását: ennek köszönhetően csökken a zsírsejt térfogata, amely helyi fogyást eredményez.

Dr. Ignácz Zsuzsanna
plasztikai és gyermeksebész főorvos

Árak a Telki Kórházban
Injekciós zsírbontás:
Botox:
Hyaluronsavas feltöltés:

25 000,- Ft (2 amp)
120 000,- Ft (1 amp.)
120 000,- Ft (1 amp.)

TELKI LAKOSOKNAK JÁRÓ TELKI KÓRHÁZ KEDVEZMÉNYEK

Telki lakos 10% kedvezmény: minden eü. ellátásból (vizsgálatok, képalkotók, labor, műtétek, ápolás) kivéve csomagár, gyógyszer és egyéb költségek (mentőszállítás, gyógyászati segédanyag és segédeszköz, külsős vizsgálatok, sürgősségi felár,
vérkészítmény, stb.)
TELKI SZŰRÉS: 50%-os kedvezmény - 33.000,- Ft

Szűrési ajánlat kizárólag Telki lakosoknak + Telkiben közszolgálatot ellátó dolgozóknak

Szűrés tartalma: belgyógyászati áttekintő vizsgálat, teljeskörű laborvizsgálat, komplex hasi és kismedencei UH, kétirányú
mellkas röntgen, sebészeti szűrővizsgálat.
Hölgyeknek: nőgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat és cytológia

Uraknak: Urológiai szakorvosi szűrővizsgálat, PSA-szűrés (prosztatarák szűrése)

(A csomag csak a meghatározott szűrésekkel vehető igénybe, más vizsgálatokkal cserélni vagy egyes vizsgálatok elhagyásával a csomagárat csökkenteni, esetleg egyéb kedvezményekkel együtt érvényesíteni nincs lehetőség.)
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