


Eljött a 2012-es esztendő vége,
közeleg a karácsony.

Nehéz évzárás vár az önkor-
mányzatra, hisz 2013. január
elsején már sok szempontból
megújult, megváltozott rendszer-
ben fogunk dolgozni, létezni.
Javában zajlik az iskola átadás-
átvétele, a járási rend kialakítása,
a hitelkonszolidáció, az új önkor-
mányzati törvény szerinti áta-
lakítások. Sokan izgatottan kö-
vetik a napi híradásokat, követik

a politikai változásokat, mások kevésbé érdeklődnek a
közélet iránt, de ők is nap mint nap szembesülnek a változá-
sokkal, ha nem is mindig értik, hogy mi miért változott meg.
Zakatol a világ, rohannak a napok, intézzük az intézendőket,
ki-ki teszi a dolgát…

Azt gondoljuk, mindez fontos. Hogy olyasmi történik, ami
hatással van az életünkre, mindennapjainkra. Igaz is ez vala-
hol, hisz hatással van az életünkre. De, hogy igazán fontos
lenne-e?

Karácsony közeleg, engedjenek meg nekem egy kis elkalan-
dozást, csapongást. 

Az első világháborúban a lövészárkokba hosszú hónapok óta
mélyen beásott katonák, elgyötörve, átfagyva, betegségtől és
sebesülésektől elgyötörten Karácsony estéjén a hólepte
fenyőfákat díszítgették lőszerhüvelybe töltött olajból és kap-
carongyból barkácsolt mécsesekkel. A front két oldalán a
szembenálló katonák este együtt énekelték a karácsonyi
dalokat, ki-ki a saját nyelvén, ugyanazt a dallamot.

A második világháborúban a keleti fronton hadifogságba esett
katonáknak különösen nehéz volt a helyzete, mert a kommu-
nista Szovjetunióban szigorúan büntették a vallási jellegű meg-
mozdulásokat. Nagyapám mesélte, hogy az orosz hadifogság-
ban csak egy kis fenyőgallyat álltak körbe, és suttogva, szinte
némán énekeltek, mert rettegtek fogva tartóiktól. Akinek jutott,
a fagyott, nyers krumpliért is hálát adott.

Egy történet szerint a Gyimesi-szorosban a portyázó orosz
katonák rajtaütöttek a Karácsonyt ünneplő honvédekre. A
katonák nem adták fel állásaikat, viszonozták a tüzet. Amikor
az oroszok közelebb nyomultak, meglátták, hogy a néhány
baka egy karácsonyfát véd. Az ellenségek ekkor letették a
fegyvert, cigarettával kínálták egymást.

Az afrikai több százmillió keresztény számára is fontos a
Karácsony. Sütnek-főznek a jeles ünnep alkalmakor és
megajándékozzák egymást. A karácsonyi menü tájegy-
ségenként változik, de akár birkát húznak nyársra, akár édes-
burgonyából főtt étel, vagy leves kerül az ünneplők elé, biz-
tos, hogy megbecsülik és ünnepi fogásként fogyasztják.

Malawiban a gyerekek pálmaleveleket öltenek magukra és
házról-házra járva kezdetleges hangszereiken ismert kará-
csonyi dalokat játszanak, mint a betlehemesek nálunk. Gam-
biában nincs Szenteste zenei fesztiválok, lámpás felvonulások
nélkül.
Karácsonykor Afrika legtöbb nagyvárosában a boltok
kirakatait, a templomokat és a főbb utakat szegélyező pál-
mafákat égősorokkal díszítik fel. 

Ugyanezt láthatjuk Florida, vagy Kalifornia mindig napsütéses
beach-ein. A feldíszített pálmafák és rózsaszín műanyag fla-
mingók között a parti homokban műanyag karácsonyfa
olvadozik, ágain a műdér szinte izzik a karácsonyi verőfény-
ben. 

Még a nemzetközi űrállomáson is megünneplik a Karácsonyt.
Nem is egyszer! Mivel az űrállomáson jellemzően amerikaiak
és oroszok is élnek egy időben, előbb a decemberi kato-
likus, protestáns Karácsonyt, majd január hetedikén a pra-
voszláv Karácsonyt is dallal és ünnepi tubusos ételekkel
köszöntik. Az űrállomáson apró, feldíszített műfenyő lebeg a
súlytalanságban és az asztronauták telefonon köszöntik földi
hozzátartozóikat. A MIR-űrállomáson még egy gitár is volt,
amin karácsonyi dalokat lehetett pengetni, igaz, a súlytalan-
ság állapotában a rezgő húrok nem mindig ugyanúgy szóltak,
mint ahogy azt itt a Földön megszokhattuk.

Ünnepelnek a kórházakban, ünnepelnek a repülőtereken,
ünnepelnek az olajfúró tornyokon és az eldugott tanyákon,
ünnepelnek még a börtönökben is. Ünnepelnek hívők és vilá-
gi módon gondolkodók. Ajándékoznak és ajándékot kapnak.
Örülnek szeretteiknek vagy emlékeznek rájuk. Még annak is
van valamilyen ünnepélyes, kiemelt jelentősége, amikor vala-
ki egyes-egyedül találja magát ezen a napon. Egy pillanatra
mindenhol megtorpan az idő. Egy pillanatra a hétköznapok
mindent elfedő, szinte hisztérikus rohanása mögül előtűnik
valami rég elfeledett csend, mely sokaknak békesség, mások-
nak lehetőség az elgondolkodásra. Ugyanaz a békesség ez,
ami – ha csak percekre is –, de békét hozott a frontokra, örömöt
a világűrbe, hagyományt az idegenbe, reményt a kórházakba.
Aztán majd újra indul az idő, peregnek a hétköznapok, tán
még a mainál is zaklatottabban. De most ne erre gondoljunk,
hanem valami fontosabbra. Álljunk meg egy pillanatra,
figyeljünk egymásra, vegyük észre azt a békés pillanatot, ami
a Karácsony lényege.

Mindenkinek kívánok
békés, boldog kará-
csonyt és szerencsés,
eredményes új esz-
tendőt, legyen akár az
ideihez hasonlóan zak-
latott, vagy sokkal nyu-
galmasabb.

Deltai Károly
polgármester
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Az állam decemberben veheti át a
hitel-terheket
Aláírták, kezet fogtak és nagy örömmel konstatálhattuk:
megszabadultuk hiteleinktől. Azazhogy még nem teljesen,
hiszen ez a papír még nem az a papír. A november 28-i
ceremónián egy szándéknyilatkozatot látott el kézjegyével
Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő és Deltai Károly
polgármester.
A megállapodás előkészítésére a Kormány által kijelölt
országgyűlési képviselő ezután az adósságátvállalás
menetével kapcsolatban közölte, december utolsó napjaiban
megtörténhet a várva várt átvétel, így falunk válláról lekerül az
öreghegyi közművesítésre, az iskola tornatermére, valamint a
szennyvíztisztítóra felvett hitelek terhe.
A közel 408 millió forintos mínusztól, valamint kamatterheitől
így az ünnepek közötti időszakban megszabadulhat Telki,
amelynek a település lakóinak adóerő-képességéhez mérten
kevésnek, a lakosságszámhoz viszonyítva viszont soknak
számító hitele van.

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. december 3-án
elfogadott 2012. évi CLXXXVII. törvény rendelkezik az önkor-
mányzati hitelkonszolidációról. Ennek megfelelően az állam
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást
nyújt - törlesztési célú támogatásként - az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
számára hiteljogviszonyon alapuló tartozások kiegyenlítésére.

A konszolidáció a pénzintézetekkel együttműködve 2012.
december 14-ig lezajlik a Kormány és a Bankszövetség közöt-
ti egyeztetés során meghatározott forgatókönyv alapján.
Ha minden a lapzártáig ismert módon zajlik, akkor Kará-
csonyra lezárul a hitelkonszolidáció, és a 2013-as, nehéznek
ígérkező évet hitelterhek nélkül kezdhetjük el.

szb

Lapzártánkat követően érkezett:
Megszabadultunk adósságainktól
Megállapodtak az érintett bankokkal, aláírtak minden
szükséges papírt, és ezzel az elsők között vagyunk az
országban. A december 14-én délután megkötött
szerződések ugyanis azt jelentik, az állam már biztosan
átvállalja Telki 408 millió forintos hitelét.
A korábbi, Kormánnyal kötött előmegállapodást
követően tehát településünk vezetése a pénzin-
tézetekkel is megegyezett, így falunk válláról lekerült az
öreghegyi közművesítésre, az iskola tornatermére,
valamint a szennyvíztisztítóra felvett hitelek terhe - min-
dez azt is jelenti, hogy településünk következő évi költ-
ségvetése is stabilnak mondható.
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Fél órára még a forgalmat is elterelték, és elcsendesült a Fő
utca. Azaz csak csendesült volna, hiszen a Telki életében
jelentős eseményre gyűltek össze több tucatnyian. November
23-án délután, negyed három körül minden tekintet egy
hordóra, majd egy szalagra szegeződött.

Előbbit Deltai Károly polgármester, Király Gábor projekt-
menedzser és Kis Csaba építésvezető tolta végig a Fő utca
egy szakaszán, míg utóbbit az érkezés helyén falunk első
embere vágta át ünnepélyesen.

Két évtizedes restanciát számolt fel településünk azzal, hogy
a Fő utca és környezete idén megújulhatott - emelte ki
avatóbeszédében Deltai Károly polgármester, és az általa a
felújítás motorjaként aposztrofált Szigeti Antal képviselő.
Mindketten köszönetet mondtak a felújításban részt vevő
minden szereplőnek, és hangsúlyozták, hogy - az általános
vélekedéssel megegyezően - nagy öröm, hogy végre új arcu-
latot és rendezett külsőt kapott az Ófalu főútja, így immáron
büszkén tekinthetünk végig rajta.

Fontos kiemelni, hogy az Ófalu rekultivációs tervének
részeként megújuló főút mellett a régi posta udvarát is
rendbe tették, és a BudaVidék Zrt. is hozzájárult a környezet
rendezéséhez.

Az ünnepséget bográcsgulyás és szarvaspörkölt, sütemény,
valamint sör, forralt bor, és tea „koronázta meg”, így Drexler
János zenéje mellett kellemes hangulatban „elmélkedhettek”
a jelenlévők arról, milyen nagyszerű érzés egy ilyen szép, új
Fő utcával rendelkező településen élni.

Szilágyi Balázs
Fotók: Rédey Iván

Felavattuk a megújult Fő utcát



Önkormányzat 5

www.telki.hu

Két éve tart a jelenlegi önkor-
mányzati ciklus, így a fél-
távhoz érve megkérdeztük a
Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság elnökét,
hogyan látja az elmúlt idő-
szakot és a nehéznek tartott
jövőt Telki életében.

A költségvetés koncepciójá-
nak és főbb számainak isme-
retében milyen év lehet 2013?
A jövő évi költségvetésben
még számos változás lehet.
Szeretném nyomatékosítani,

hogy a 2013-as önkormányzati költségvetés pontos keretszá-
mait a jövő évi központi büdzsé elfogadását követően lehet
majd teljesen tisztán látni, így akkor tudhatjuk meg, mennyi-
ből gazdálkodhat Telki a következő évben. Remélem, hogy
a sok nehézség ellenére is el tudjuk érni, hogy a következő
év az előzetes várakozásoknál kedvezőbben alakuljon.
November végén a 2013. évi koncepciót a testület 5 pontban
kiemelt alapelv szerint fogadta el. Ezek szerint már a költ-
ségvetés tervezési szakaszában alkalmazni kell az óvatosság
és a takarékosság elveit, a működési kiadásoknak és működési
bevételeknek továbbra is egyensúlyban kell lenniük, a 2012.
év végi pénzmaradvány beruházási tartalékot képez, ami a
2013-as működést nem finanszírozhatja, rövid lejáratú
folyószámla hitelt csak az évközi folyó bevételek meg-
előlegezésére lehet igénybe venni, emellett 368.820.000
forint működési célú bevétellel és 368.820.000 forint működési
kiadással számolunk.
Már előre meghatároztuk, hogy a bevételi előirányzat bármi-
lyen okból történő esetleges emelkedése esetén, a
368.820.000 forint feletti bevétel első 5 millió forintja
általános tartaléknak, az ezen felüli ilyen bevételt pedig
beruházási tartaléknak kell tervezni. Az önkormányzat tovább-
ra is a 2007 óta meghatározott, takarékos gazdálkodást foly-
tatja. 
A 2013. évi költségvetés főösszege az elfogadott koncepció
szerint 432.340.000 forint. Ez lényegesen alacsonyabb, mint
az előző 2 évben, ami több tényezőnek köszönhető. Az
állami elvonások miatt az eddig a helyi önkormányzatokat
megillető, személyi jövedelemadó részesedés (ez Telki
esetében mintegy 123 millió forint volt) 2013-tól megszűnik,
helyette pedig egy általános jellegű támogatás szolgálja majd
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A gépjár-
műadó 60%-át is elveszi az állam, így ez további 24 millió forin-
tos bevétel kiesést jelent az önkormányzat számára. A
bevételek csökkenésével egyidejűleg bizonyos kiadások is
némileg csökkennek, de a bevételnél kisebb arányban. A kor-
mány átvállalta Telki hiteleit, erről eddig egy előzetes megál-
lapodás került aláírásra november 28-án, ez az egyik kiadási
csökkenés. Az iskolai oktatással kapcsolatos kiadásokat az

állam finanszírozza 2013 januárjától, azonban továbbra is az
önkormányzatnak kell gondoskodnia az iskola épületének
üzemeltetéséről, fenntartásáról, amely jelentős tétel.

Összeségében elmondható, 2013-tól egyre kevesebb összeg-
ből kell kijönnünk. Az eddiginél így még takarékosabb
gazdálkodással, a működési kiadások erős kontrolljával, az
önkormányzat jövőre is el tudja látni valamennyi kötelező
feladatát.

Biztosítottnak látszik-e a működési kiadások és bevételek
egyensúlya?
A koncepció készítésekor a Polgármesteri Hivatal még szá-
molt a közműadóból várható mintegy 15 millió forintos bevétel-
lel, amelyről a novemberi PTB ülés idejére kiderült, hogy nem
önkormányzati bevétel lesz. Így keletkezett egy 15 milió forin-
tos hiány a működési bevételekben, amelynek pótlására, kom-
penzálására a PTB egy 1,9 millió forintos, építményadó-
emelésből származó többlet-bevételre és 13,8 millió forintos
működési kiadás csökkentésre tett javaslatot a testületnek.
A testület végül kompromisszumos megoldásként a 3500 m2

feletti nem lakás céljára szolgáló építmények adóemeléséből
származó 7 millió forintos bevétel emelkedés és egy 8 millió
forintos működési kiadás csökkentés mellett tette le a voksát.
Így tudtuk elérni a működési kiadások és  működési bevételek
egyensúlyát.

A továbbiakban is szükség van-e az építményadóra és
telekadóra? (Korábban főként az egyensúly biztosítása
érdekében volt szükség ezekre.)
Sajnos nem tudok jó hírrel szolgálni. Mind az építményadóra,
mind a telekadóra valamint az eddig bevezetett valamennyi,
helyi adónemből származó bevételre továbbra is egyér-
telműen szükség van az egyensúly biztosítása érdekében.

Változik-e valamelyik, a lakosságot értintő helyi adó mértéke?
Az önkormányzat célja a takarékos gazdálkodás. Törekszünk
arra, hogy a lakosságot ne terheljük új adók bevezetésével
vagy meglévő adók emelésével. A lakosság hozzájárulására
továbbra is szükség van, az adóteher csökkentésére azonban
sajnos nincs lehetőségünk. Így 2013. januártól a lakosságot
érintő helyi adók mértéke változatlan marad.
A helyi lakosságot nem érintő két helyi adó esetében lesz
csupán emelkedés: a 3500 m2 feletti nem lakás céljára szol-
gáló építmények esetén az építmény adó mértéke 1700 Ft/m2,
az idegenforgalmi adó mértéke pedig 450 Ft/fő/éj -re módo-
sul 2013. január 1-től.

A nem kötelező önkormányzati feladatok közül melyek
ellátására van esély és milyen színvonalon?
A költségvetés tervezési fázisában még sok változás lehet-
séges, így erre a kérdésre most még nem tudok pontosan

Nehéz év jön, de még fejlesztésekre
is juthat pénz
Interjú Németh Kingával, a PTB elnökével
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választ adni. Még nem látható, hogy melyek ellátására lesz
biztosan lehetőségünk. Természetesen törekszünk rá, hogy a
lehető legtöbb önként vállalt feladatot lássuk el továbbra is.
Egy kicsit megfordítva a kérdést azt a két önként vállalt felada-
tot említem meg, amelyekről már most bizonyos, hogy nem
fogjuk tudni ellátni. Az egyik az elsőfokú építéshatósági
feladatok köre, ugyanis a kormányrendelet-tervezet szerint
2013. január 1-től az ezen feladatok, hatáskörök címzettje
Telki esetében Budakeszi jegyzője lesz. Ennek
következtében az építésügyön egy köztisztviselői álláshely
mindenképpen megszüntetésre kerül, és szintén ennek
következményeként Telki község Építészeti - Műszaki Terv-
tanácsának  működtetetését építéshatóság hiányában nem
tudjuk biztosítani 2013. január 1-től.

A két tanítási nyelv megmaradhat-e az iskolában? Ha igen,
ingyenesen vagy fizetős szolgáltatásként?
A két tanítási nyelvű oktatás biztosítását az önkormányzat
önként vállalta, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a
jelenlegi rendszer szerint nem fizetős szolgáltásként
lehessen igénybe venni. Azonban nehéz ennél konkrétabban
válaszolni, vagy bármit biztosan kijelenteni, hiszen egyelőre
nem látjuk, mennyi ráhatásunk lesz az oktatásra, miután 2013.
január 1-től az állam veszi át az iskolák oktatási feladatainak
biztosítását.

Az újságot is érintő kérdés: megmarad-e a Telki Napló jelen
színvonalában?
Abban mindenki egyetért, hogy a Telki Napló jelenlegi for-
májában egy rendkívűl színvonalas kiadvány, és a helyi kom-
munikáció, tájékoztatás kiemelkedően fontos eleme. Jelenleg
még nem lehet tudni, hogy milyen formában biztosítható 2013-
ban a Telki Napló további megjelenése. Ugyanakkor az önko-
rmányzati kommunikációhoz tartozó feladatok, így a Telki
Portál és a Telki Napló működtetése a polgármester
hatásköréhez tartozik, így az esetleges koncepció változás
esetén ő tud majd tájékoztatást adni.

Mit jelent Telki számára az adósságállomány állami átvétele?
2012-ben 79.976.000 forint hosszúlejáratú hitelt törlesztet-
tünk. 2013-ra vonatkozóan is kb. ilyen nagyságrendű költség-
csökkenést jelent az adósságállomány állami átvétele, ezzel
szemben viszont a helyben maradó SZJA és gépjárműadó
elvonása együttesen közel 150 millió forint bevétel-
csökkenést idéz elő, tehát az adósság átvállalása csak
részben kompenzálja az állam által eszközölt elvonásokat,
átcsoportosításokat.

A telekeladásokból juthat-e pénz fejlesztésekre?
Ha lenne vagy lesz telekadás, akkor az abból származó bevé-
tel kizárólag fejlesztésre lesz fordítható.

A pénzügyi válság következményeként sajnálatos tény, hogy
2011-ben összesen 1, 2012-ben pedig az interjú időpontjáig
egyetlen önkormányzati telek sem került eladásra. Éppen emi-
att a 2013. évi koncepció már egyáltalán nem is számol telek-
eladással. Viszont a megszorítások ellenére is sikerült 63,5
millió forintos beruházási, fejlesztési tartalékot betervezni,
amelynek fedezete az ÉDV által fizetett 41 millió 250 ezer
forintos bérleti díj, és 2012. év végére számolt 22 millió 270
ezer forintos pénzmaradvány. Telekeladásból tehát nem, de a
meggondolt, takarékos gazdálkodás ereményeképpen lesz
fejlesztésre fordítható keret.

Melyek az elsődlegesen megvalósítandó beruházások?
A novemberi 20-i PTB ülésen a bizottságunk kijelölte és java-
solta a testület számára legfontosabb fejlesztéseket.
Egyértelműen látható, hogy a közlekedés biztonságán sokat
kell javítanunk. Meg kell oldani valamennyi buszmegálló biz-
tonságos megközelítését. A legfontosabb fejlesztési igény a
település keleti kapujánál, a Hóvirág utcai buszmegállók biz-
tonságos megközelítésének érdekében egy forgalomlassító
sziget és egy gyalogos átkelőhely kiépítése, amellyel a
testület már korábban is foglalkozott, de megvalósítására
eddig még nem volt lehetősége. Megrázóan fájdalmas
módon néhány napja egy halálos baleset is igazolta,
egyértelművé tette ennek a prioritását. Szintén nagyon fontos
a Muskátli utca, Fő utca kereszteződésénél biztonságos
gyalogos átkelőhely kialakításának megtervezése, ugyanis
egyre reálisabbnak és racionálisabbnak tűnik, hogy az önkor-
mányzatnak állami forrás hiányában át kell értékelnie a koráb-
bi körforgalom építésre vonatkozó elképzeléseit, terveit. Az új
öreghegyi óvoda és játszótér környékén a sebességkorlá-
tozás, forgalomlassítás érdekében kell felmérni a
lehetőségeket és mihamarabb megvalósítani azokat.
Ezenkívűl a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep folya-
matos karbantartására és részleges felújítására is minden
évben több millió forintot kell költeni, így ez is szerepel a jövő
évi beruházási tervek között. Szándékunkban áll ezek mellett
a temető rendezésének megkezdése is.

A PTB elnökeként milyennek értékeli az elmúlt két esz-
tendőt?
Kiváló teljesítménynek tartom, hogy az országunkat és ezáltal
valamennyi települést sújtó pénzügyi válság, a romló gaz-
dasági körülmények, a csökkenő állami támogatás, a
növekvő energia-díjak, az infláció és ÁFA-emelés ellenére is
abszolút stabil a gazdálkodásunk, és követi az óvatosság
valamint a takarékosság elveit, ezáltal biztonságosan tudjuk
működtetni az egyre növekvő intézményhálózatot. 2010
novemberétől rendezett, az igényeknek megfelelő, új építésű
bérleményben működik a háziorvosi és gyermekorvosi ren-
delő, valamint a védőnői szolgálat. Az elmúlt két év alatt 2
kiemelkedően nagy jelentőségű és egyben látványos önkor-
mányzati beruházás készült el. 2011 júliusában az új óvodát,
2012 novemberében pedig az új Fő utcát avattuk fel. Megta-
pasztalhattuk a lakossági összefogás erejét is, amivel kapcso-
latban szeretném kiemelni és megemlíteni, hogy az Áfonya
utca lakói példamutatóan járultak hozzá az utcájuk útburko-
latának kiépítéséhez. Összeségében eredményesnek
értékelem az elmúlt két esztendőt, hiszen fontos, régóta
hiányzó infrastrukturális fejlesztéseket valósítottunk meg.
Ezekre minden Telkiben élő büszke lehet, hiszen minden itt
élő hozzájárult a sikeres megvalósításhoz, amelyért ezúton
szeretnénk köszönetet mondani.

Milyennek látja a bizottság és a testület munkáját?
A bizottság 3 önkormányzati képviselőből és 2 külső tagból
áll, havonta egy ülésünk van, amely nyilvános. A bizottsági
meghívók a hétfői üléseket megelőző hét végén már
olvashatók telki.hu weboldalon, a gazdálkodás transzparens,
a lakosság részére az ügyekbe való belátás biztosított. A dön-
tések előkészítése, vitája folyik a bizottsági üléseinken, a
javaslatok zöme is itt születik meg. Az előterjesztések több-
ségénél egyhangúlag tudunk állást foglalni, a megfogalmazott
határozati javaslatainkat pedig a testület általában elfogadja.
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

2012. november 27.

Helyi adók és a gépjárműadó

A hatályos helyi adók vonatkozásában 2013. január elsejei
hatállyal a sajátosságokat figyelembe vevő minimális korrek-
ciókat fogadtak el. Ez alapján a 3500 m2 feletti nem lakás
céljára szolgáló ingatlanok esetében 1700 Ft/m2-re emelkedik
az ingatlanadó mértéke, míg az idegenforgalmi adó 50 forint-
tal, 450-re nő személyenként és éjszakánként.

A gépjárműadó idén még 100%-ban, a jövő évtől viszont
csupán 40%-ban illeti meg a helyi önkormányzatot, így ebből
az adónemből jövőre kb. 20 millió forinttal kevesebb bevétel-
lel kell számolnia településünknek.
További részletek külön cikkünkben olvashatók.

Tájékoztató az idei költségvetés I-III.
negyedévi végrehajtásáról

A képviselők elfogadták a 2012-es büdzsé első három
negyedévére vonatkozó beszámolót.

A 2013-as költségvetés koncepciója

A testület elfogadta a jövő évi költségvetésre vonatkozó kon-
cepciót.
A büdzséről bővebb tájékoztatás külön cikkünkben található.

A BTT társulási megállapodás módosítása

Budakeszi, Budajenő és Tök önkormányzata 2012. október
31-én megszüntették társulásukat, és a HÍD Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltat fenntartói jogát átadták a Budaörs
Kistérség Többcélú Társulás számára.

A Budaörsi Kistérségi Többcélú Társulás

A testület úgy határozott, hogy nem kíván részt venni a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnését követően
létrehozandó új Önkormányzati Társulásban.

A 2013-as költségvetés előkészítése

A testület nem változtatta meg a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjait, azonban az erről szóló rendeletbe
bekerült, hogy egyes esetekben a polgármester külön
engedélyével el lehet térni a megállapított díjak mértékétől.
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját 2013. január
1-től 20 forinttal, 385 Ft/m2-re emelték.

Közbeszerzés kiírása a települési szilárd
hulladék kezelésére

A Telkiben keletkezett települési szilárd kommunális hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
kötelező közszolgáltatás ellátására az AVE Zrt.-vel kötött
jelenleg hatályos szolgáltatói szerződés 2013 áprilisában
lejár, így új közbeszerzés lefolytatását rendelte el az önkor-
mányzat.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás korábban igyekezett meggyőzni településünket, hogy a
közbeszerzést a társulással közösen folytassuk le, azonban
ezzel szemben éppen a központ, Tatabánya írta ki önállóan az
eljárást, így értelmét veszítette a közös közbeszerzés.

A víziközművekre történő rácsatlakozás
feltételrendszerének felülvizsgálata

A testület nem ért egyet a Pest megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával, és úgy véli, tulajdonosként -
szerződés alapján - kötelezheti a szolgáltatót arra, hogy a
kormányrendeletben részletesen meghatározott feladatainak
teljesítése kapcsán egy-egy ingatlannak az ivóvíz-szolgál-
tatásba való bekötéséért, és más szolgáltatásért meghatáro-
zott nagyságrendű költségeket vagy hozzájárulási díjakat
érvényesítsen.

A polgármester jutalma

A testület Deltai Károly polgármestert bruttó három havi
bérének megfelelő összegű jutalomban  részesítette.

Tehát elmondható, hogy a bizottság és a testület általában tel-
jes összhangban tud együttműködni.

Telkit értintően mivel lenne elégedett, ha 2014-ben ismét
beszélgetnénk? 
Azért szeretnék dolgozni, hogy 2014-ben Telki még mindig
egy szép természeti környezetben, nagy területű erdőkkel
szegélyezett, rendezett településképet mutató falu legyen,
ahol az itt élő emberek hozzájárulása és összefogása,
valamint az önkormányzat átgondolt, takarékos gazdálkodása

révén a falu működése biztosított, az egyre növekvő
intézményhálózatunkat, valamennyi épített infrastuktúrát,
köztereket, parkokat fenn tudjuk tartani, az oktatás terén
önként vállalt feladatainkat teljesíteni tudjuk, és a még
fontosnak tartott közlekedés biztonságát szolgáló beruházá-
sokat meg tudjuk valósítani. Ha ezeket el tudjuk érni, teljes
mértékben elégedett leszek. Bízom benne és hiszem, hogy ez
főként rajtunk, telki embereken múlik, és éppen ezért sikerül-
ni fog!

szb
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Helyi adóváltozások 2013. január 1-től

A 3500 m2 feletti nem lakás céljára szolgáló építmények
esetén az építmény adó mértéke 1700 Ft/m2-ra; az idegenfor-
galmi adó mértéke pedig 450 Ft/fő/éj -re emelkedik.
Ezek az intézkedések a lakosságot nem érintik.

Főbb, a 2013-as költségvetést meghatá-
rozó változások az előzetes adatok alapján

Bevételek
Magyarország 2013-as büdzséjének pontos számai
lapzártánkat követően válnak ismertté, azonban az előzetes
kalkulációk alapján már e cikk írásakor többé-kevésbé lehet
látni, milyen változásokkal kell számolnia Telki jövő évi költ-
ségvetésének.
Az általános iskolai oktatás és nevelés 2013. január 1-től álla-
mi feladat lesz, azonban az ingatlanok üzemeltetéséről,
működtetéséről, esetleges hasznosításáról jelenlegi
ismereteink szerint továbbra is az önkormányzat köteles gon-
doskodni. Valószínűsíthető, hogy továbbra is Telki feladata
marad a gyermekétkeztetés biztosítása is.
Az állam a tervek szerint 2013-ban minden beszedett idegen-
forgalmi adó forinthoz 1,50 forint összegű támogatást nyújt,
mindeközben az elfogadott helyi rendelet szerint ennek
mértéke 400-ról 450 Ft/vendégéjszakára módosul.
A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó szemé-
lyi jövedelemadó részesedés (2012-ben 123.221.000 forint)
2013-tól megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelem-
adó - feladat-átcsoportosítással nem érintett - összege egy
általános jellegű támogatásba épül be. Egy úgynevezett
kiegyenlítésre (jövedelemkülönbség mérséklésére) kerül sor
2013-ig az eltérő adottságokkal rendelkező települések
között. Az elvonás így Telki vonatkozásában 2012-ben
14.115.000 forint.
A gépjárműadó 2013-ig teljes egészében, ekkortól viszont már
csak 40%-ban illeti meg a helyi önkormányzatot. A változás
eredményeként kb. 20 millió forinttal csökken Telki bevétele.
A település tulajdonában lévő Telki szennyvíztisztító telep és
vezetékes szennyvízcsatorna-hálózat és műtárgyai vonatko-
zásában az üzemeltetői, működtetői, szolgáltatói feladatokat
2012. augusztus 1-től az Északdunántúli Vízművek Zrt-t (ÉDV
Zrt.) látja el, amely a használatért bérleti díjat fizet - éves szin-
ten 41.250.000 forintot. Ez a konstrukció jelentős többlet-
bevételt jelent az önkormányzat számára, amely ezt a
víziközművek fejlesztésére, korszerűsítésére fordíthatja.

Az állami hozzájárulás összege 2012-höz viszonyítottan mint-
egy 28%-kal (33.000.000 forinttal) csökken.
Önkormányzatunk 2012 végén, az előző évekhez viszonyí-
tottan várhatóan kisebb összegű (22.270.000 forint) pénz-
maradványt, megtakarítást realizálhat, amelyet fejlesztési tar-
talékként a következő évi büdzséhez csoportosítanak át.

Kiadások
Mivel az általános iskolai oktatásról jövő évtől az állam gon-
doskodik, a pedagógusok és a munkájukat segítő foglalkoz-
tatottak (iskola titkár) állami alkalmazásba kerülnek (36,25
fő ) .  Az érintett ingatlanok azonban továbbra is önkor-
mányzatunk tulajdonában maradnak, fenntartásukról,
üzemeltetéséről, a technikai személyzet (takarítók, portások,
karbantartó) foglalkoztatásáról továbbra is településünk köte-
les gondoskodni. A Telki által foglalkoztatott közalkalmazott
munkavállalók (6,75 fő) tekintetében a polgármester gyako-
rolja a munkáltatói jogokat, aki azonban átruházza a
munkavállalók tevékenységének szervezési és irányítási jogát
és kötelességét az intézményvezetőre.
A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti
egységeiként, kirendeltségeiként jönnek létre 2013. január 1-
jével. A kormányrendelet tervezete szerint az elsőfokú
építéshatósági feladatok, hatáskörök címzettje ezentúl nem a
járási hivatal, hanem a székhely szerinti település (Budakeszi)
jegyzője lesz. Ez a változás két munkakört érint, ezért egy
köztisztviselői álláshely mindenképpen megszűnik, egy pedig
a helyben maradó feladatoknak megfelelően alakul át.
A műszaki csoport eddig döntően az állami építéshatósági
feladatok döntés-előkészítését végezte, a jogszabályváltozás
esetén a műszaki és településüzemeltetési csoport így
összevonásra kerül. A csoport döntően önkormányzati,
településfejlesztési, településrendezési, településüzemel-
tetési feladatokat fog ellátni.
A foglalkoztatottak száma 2013-ban a jogszabályváltozások-
nak (oktatás), valamint a feladatok és hatásköröknek (járások
létrejötte) megfelelően 38%-kal (39 fővel), a személyi jut-
tatások előirányzata 38%-kal (96.543.000 forinttal) csökken.
Ezek mellett az állami adósságátvétel következtében jövőre -
a törlesztési kötelezettség megszűnése miatt - nagyságrendi-
leg 80 millió forinttal csökkennek az kiadások.
Összességében elmondható, hogy jelenlegi ismereteink
alapján az önkormányzat 2013-as költségvetése 368.820.000
forint működési célú bevétellel és ugyanennyi működési kiadás-
sal számolhat.

szb

Stabil, de szűkebb költségvetés

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 kívá-
nunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly Makranczi László
polgármester jegyző
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Tolvajlások, betörések

Az elmúlt néhány hétben több, vagyon
elleni bűncselekményt követtek el Telkiben.
Bár a polgárőrség, a körzeti megbízott és
a rendőrség igyekszik megtenni mindent
a megelőzés érdekében, a legtöbbet
mégis mi magunk tehetünk azzal, hogy
csökkentjük az elkövetők lopási, betörési
esélyeit.

Autónkat sohase - még egy pillanatra se - hagyjuk nyitva, vagy
éppen járó motorral közterületen. Mindig zárjuk ablakait, és ha
leparkolunk, ne hagyjunk értékes tárgyakat benne, főleg ne
jól látható helyen!

Házunkat, kertkapunkat mindig tartsuk zárva, és jó ha tudjuk,
ki lép be otthonunkba, még ha nagy is a sürgés-forgás. Szel-
lőztetéskor ne hagyjuk őrizetlenül a nyitott ablakot! Lehető-
leg ne a bejárati ajtónk közelében tartsuk pénztárcánkat és a
kocsi kulcsát, mert így egyszerre „szabadíthatnak meg” min-
ket pénzünktől és autónktól egyaránt.

Amennyiben rendelkezünk vele, használjuk riasztónkat és ha
gyanús mozgást észlelünk, jelentsük körzeti megbízottunknál
vagy a rendőrségen!

Legyünk résen, védjük értékeinket!

Farkas Flórián körzeti megbízott: 06-70/369-5910
Rendőrség: 107, 112

szb

Gázolás Telkiben

Sokkoló baleset történt Telkiben
november 30-án este 7 óra körül.
Az Üdülőnél a Globall felől érkezve
feltehetően a túloldali buszmegál-
lóhoz akart sietve átkelni egy 52 éves
nem telki lakos férfi, akit egy falu felől
érkező autó elgázolt, és ezáltal a
szemközti sávban egy másik jármű elé

repített. A balesetben a férfi azonnal életét veszítette.
A helyszínelés késő estig tartott, így jelentős torlódások
voltak a közlekedésben.

A baleset helyszíne régóta kritikus pontnak számít a gyalogos-
forgalom szempontjából. Az útszakaszon 90 km/óra a
megengedett sebesség, egy reflektort leszámítva nincs
kiépített közvilágítás, valamint gyalogátkelőhely. A meg-
növekedett gépjármű-forgalom miatt egyre veszélyesebb
megközelíteni a buszmegállókat, az autósokat pedig
mindössze egy tábla figyelmezteti a gyalogosokra.

Deltai Károly polgármester közlése szerint egy megfelelően
megvilágított buszmegálló és gyalogos átkelő létrehozását
az önkormányzat régóta szorgalmazza, azonban a külterületi,
országos közúton az önkormányzatnak rendkívül korlátozott
építési, létesítési jogosultságai vannak, a közút fenntartója és

az illetékes hatóságok pedig szigorú feltételrendszert írnak
elő, hiszen amennyiben engedélyeznek egy gyalogátkelőt, a
felelősség az engedélyező hatóságokra száll.

Hozzátette, hogy gyalogátkelőhely létesítése belterületen
lehetséges, engedélyköteles és feltételekhez kötött. Az érintett
útszakaszra vonatkozóan Telkinek nincsen érvényes engedé-
lye, mert a terület semmilyen szükséges létesítési feltételnek
nem felel meg.

Tegyünk közösen azért, hogy megelőzzük az ilyen bale-
seteket: bár elvileg megengedett, ne hajtsunk 50-nél többel az
Üdülőnél lévő buszmegállók környékén, gyalogosként pedig
mindig nagyon körültekintően keljünk át a főúton!

szb

Elköltözött a posta

Új helyen, a Kórház fasor 22-es szám alatt
lévő épületben működik tovább a Telki Posta.
2012. december 10-től, hétfőtől kezdte
meg szolgáltatásainak teljesítését az új
címen, változatlan nyitva tartással.

Nyitva tartás

Hétfő: 9.00-12.00 és 12.30-18.00
Kedd: 9.00-12.00 és 12.30-16.00
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00-12.00 és 12.30-17.00
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Faludisznaja
2013. január 26. – Pajta-Faluház, Telki

7.00 körül a két disznó megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldolgozás!

kb. 8 órától füstölt disznóságok mellett más húskészítmények bemutatója, kóstolási és vásárlási 
lehetőséggel együtt!

kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg teával várjuk a gyermekeket a 
másik üstnél!

kb. 10 órától a malacok egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett és előzetesen bepácolt tarja már 
fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és savanyúság (a Falukáposztáján készített savanyú 
káposzta is jöhet)!

kb. 11 órától népzenei aláfestés ismerős zenészekkel

kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi áldozat húsából (is) készült!

kb. 14 órától a kolbászt, a véres és a májas hurkát, kezdjük sütni - kimerülésig (illetve amíg a készlet tart)!

15 órakor a Batyu Színház „A titokzatos hóember” című  előadása gyerekeknek

GYERMEKEK! 10-15 óráig kézműves foglalkozások a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában

FIGYELEM!!!

A néhány éve érvényes gyakorlat szerint mindenki (telkiek és nem telkiek) számára
800 Ft / 3 adag áron mérjük a finomságokat, a bevételből a nyersanyagok árát fedezzük.

Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani, családoknak kedvezmények!
A forralt bor bevétele (200Ft/pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál.

Az idei báli szezonban február 2-án immár 10. alkalommal
rendezik meg a “Telki Alapítványi Bált”!
Az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány 1992-ben
történt alapítása óta e két intézmény támogatását nevezte
meg céljaként. A bál teljes bevételét a Telkiben működő
általános iskola és óvoda pedagógiai munkájának támo-
gatására, valamint tartós oktatási és kiegészítő eszközök

vásárlására fordítják a két intézményben.
Megtisztelő részvételével ezt a közös ügyet támogatja!
További támogatási lehetőség a tombolatárgyak felajánlása,
amelyeket a bálon sorsolnak ki.
A Telki Alapítványi Bállal kapcsolatos további információk
hamarosan elérhetőek lesznek a www.telki.hu-n valamint az
Alapítvány és Telki Facebook oldalán.

Alapítványi bál
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2013. január elsejétől az
állam az összes magyarorszá-
gi iskola fenntartását átveszi,
vagyis az állam felel az intéz-
ményekben folyó oktatási-ne-
velési munkáért és a pedagó-
gusok is állami alkalmazottak
lesznek.
Emellett a kormány a jelenlegi

rendelet szerint a háromezer főnél kisebb települések iskolái-
nak üzemeltetést is átveszi, az ennél nagyobb községekben,
városokban pedig fő szabályként az önkormányzatoknak kell
fizetniük a közüzemi számlákat és a technikai dolgozókat. A
háromezernél népesebb önkormányzatok közül (492 ilyen
település van) ugyanakkor 228 jelezte november közepéig, hogy
eltérnének a szabályoktól és lemondanának az iskolák
működtetéséről.
Telki Község Önkormányzata továbbra is üzemelteti az
intézményt. Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát az iskola
pedagógusai a továbbiakban is töretlen lelkesedéssel, odaadás-
sal végzik.

Az alábbiakban szeretnék megosztani néhány gondolatot, infor-
mációt az olvasókkal.

Egy gyermek tanuláshoz, tudáshoz való hozzáállását nagyban
meghatározza az iskolához fűződő viszonya. Azok a benyomá-
sok, tapasztalatok, sikerek, amelyek az általános iskola első
éveiben érik a gyerekeket, egész életükre kihatnak. Ezért na-
gyon fontos, hogy mit és hogyan tanítunk, milyen mértékben si-
kerül elérnünk, hogy a kisdiákok nyitottak, fogékonyak marad-
janak a körülöttük levő világ csodái iránt.
Kiemelt szerepet kapnak ebben a folyamatban a tanítási-tanu-
lási módszerek és tevékenységformák, a pedagógus, valamint a
tanulási közeg.
Amikor a gyermek belép az iskolába, a tevékenységforma jelen-
tősen megváltozik, hiszen a játékot felváltja a tanulás. A
zökkenőmentes fejlődés abban az esetben biztosított, ha a
tanítási folyamatba játékos elemeket építünk be. Természetesen
ezt nem öncélúan tesszük, hanem a gyermek képességeinek
fejlesztése érdekében. Erre számos játék kiválóan alkalmas, de
mind közül is kiemelkedik a sakk.
Amikor önálló tantárgyként kezdtük tanítani a 32 bábos játékot,
Dr. Duró Zsuzsanna tehetséggondozó szakember segítségét
kértük többek között abban, hogy az oktatásban résztvevő
gyermekeink képességeit mérni tudjuk. A mérések öt
képességterületre irányultak.
A tanév végi mérési eredmények várakozásainkat felülmúlták.
Nem csak az egyes képességek fejlődésére volt pozitív hatás-
sal a sakkozás, hanem a tantárgyi tudásra is.
2012 januárjában felmerült bennünk, hogy az általunk elkészített
sakk tantervbe integráljuk a logika-oktatást (amely szintén
tanórai keretek között történik), és a szabadon felhasználható
órakeret terhére választható tantárgyként akkreditáltassuk.
Tantervfejlesztő csoportunk a nyár folyamán elkészített egy
olyan oktatási programot, melynek tantárgyi határokon is
átívelő tematikai egységekben megfogalmazott rendszere
lehetővé teszi, hogy tanulás-módszertani szempontból és az

életkori sajátosságoknak megfelelő módon fogja össze a sakk,
a logika, és az informatika egyes területeit.
Az oktatással kapcsolatos szakértők olyan jónak találták prog-
ramunkat, hogy a hamarosan véget érő akkreditációs folyamat
végén választható kerettantervnek minősül. Ez azt jelenti, hogy
bármely magyar iskola választható tantárgyként beemelheti a
sakk-logika oktatást a helyi tantervébe, és a mi általunk
elkészített tanterv szerint taníthatja.
Iskolánk hosszú távú célja, hogy a négy éven át tartó, tanórai
keretek között történő sakk-logikaoktatás eredményeit fel-
használja a felső tagozatos tehetséggondozás területén.
Tekintve, hogy a sakknak számos képességfejlesztő hatása
van (fejleszti a logikus gondolkodást, a rövid és hosszú távú
memóriát, az analizáló és szintetizáló képességet, a megosztott
figyelem képességét, a térlátást, az absztrakt gondolkodást, a
produktív képzeletet, az összefüggések felismerésének
képességét, a gondolkodás divergens jellegét, az összpon-
tosítást, a kreativitást, az elvonatkoztatási és általánosítási
képességet, a kombinációs képességet, a módszeres gondol-
kodást, a tanulási képességeket, stb.) az így megszerzett
képességeket a gyermek adottságaival együtt érdemes tovább-
fejleszteni.
A tehetségazonosításnál a rendszer jellegű azonosításra törek-
szünk, amelynek részei a következők: tanári jellemzések,
tesztek, felmérések, kérdőívek (általános és tantárgyak szerin-
ti), az iskolapszichológus véleménye, szülői vélemény, diáktár-
sak véleménye.
Ebben a tanévben a matematikai logika terén mértük fel diák-
jaink képességeit. Az azonosítást követően az ötödik, hatodik
évfolyamon szeptember óta 30 gyermek vesz részt az „Élmény
matematika” című tehetséggondozásban.
A következő tanévben az ötödik osztálytól (a jelenlegi
negyedikesek), felmenő rendszerben, négy területen
szeretnénk elvégezni a tehetségazonosítást a következők
szerint: humán műveltség: retorika – kreatívírás-dráma; ter-
mészettudományok: biológia – fizika – kémia – földrajz;
művészetek: zene – képzőművészet – tánc; valamint az idegen
nyelvek.
A tehetséggondozásban két alapvető probléma érdemel
kiemelt figyelmet. A tehetséges tanulóknál gyakran megfigyel-
hető (néha igen jelentős) lemaradás a tehetségétől „távol
eső” területeken. Ezeket a képességeket mindenképpen
megfelelő szintre kell hozni, amennyiben mód van rá, még a
gondozási folyamat megkezdése előtt, ha erre nincs
lehetőség, akkor a tehetséggondozási folyamattal párhuza-
mosan. A másik megoldandó feladat, hogy az átlagon felüli
képesség nem elég a tehetség kibontakozásához. Mindenkép-
pen szükséges a diák feladat iránti elkötelezettsége, valamint
számos képesség (legfőképpen a kreativitás) fejlesztése.
Iskolánkban a tehetséggondozás terén öt képességterület kap
kiemelt szerepet: problémamegoldás, döntéshozatal, memória,
kreativitás, logikus gondolkodás. A folyamat során arra is törek-
szünk, hogy a gyermek felismerje saját képességeit, és a
későbbiekben képes legyen annak önálló fejlesztésére. A tehet-
séggondozó csoportokban kisebb létszámban, egyedi program
szerint bővítik tudásukat a diákok, természetesen szem előtt
tartva a NAT (Nemzeti alaptanterv) által támasztott köve-
telményeket. A tehetséggondozást jól felkészült, elkötelezett kol-

Drasztikus változások az iskola
életében
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Tisztelt Szülők!

2013. január 1-től az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos beje-
lentéseiket - ebédlemondás- a következő telefonszámon
tehetik meg:

06-70/ 429-7258

A következő napra vonatkozó bejelentéseket mindennap
reggel 8.00 és 9.30 között Tóth Ágnes ügyintéző fogadja.
A hiányzás bejelentéséhez és a módosításhoz szükséges
nyomtatványok a Telki Általános Iskola portáján lesznek
elérhetők.

Telki Önkormányzat

légák végzik most és a jövőben egyaránt.
A továbbiakban is mindent megtesz az iskola minden dolgozója
az oktató-nevelő munka sikerességének érdekében. Saját
erőnkön kívül kiemelten számítunk az Óvoda-Iskola Telkiben:
Út Európába Alapítvány, valamint az önkormányzat támo-
gatására.

Ezúton szeretném megköszönni az iskola diákjai, dolgozói és
magam nevében az önkormányzat és az Alapítvány támogató,
oktatásbarát politikáját, a pedagógiai munkánkhoz való hozzáál-
lását, segítségét.

Sarlós Erzsébet – igazgató

Szent Erzsébet Sakk Csapatbajnokság

A telki iskolások pezsgő sakkéletének bizonyságául szolgált
az újabb 3 versenyen való részvételük. Pregitzer tanár úr
tanítványait ezúttal 3 csapatban nevezte be a Pest Megyei
Sakkszövetség által Fóton november 17-én rendezett Szent
Erzsébet Sakk Csapatbajnokságra.  A gyerekek az alábbi
kitűnő eredményekkel zárták a 7 fordulós, kétszer 15 perces
játszmákból álló versenyt: Telki I.-es csapatunk (Persányi
Nóra, Persányi Barnabás, Danics Simon) mindössze fél pont-
tal lemaradva az aranyéremről, ezüstérmes lett, a Páty-Telki
vegyes csapat (Fodor Gergő, Király Regő, Moore Annika) az
okleveles 4. helyen végzett, míg Telki II.-es csapatunk (Portik
Gergő, Földvári-Nagy Csepke, Drahos Nóra) a szintén
oklevélel jutalmazott 5. helyen fejezte be a versenyt.

Országos Nyílt Egyéni Mikulás Kupa
A november másik izgalmas egynapos, 7 fordulós versenye
szintén a Pest Megyei Sakkszövetség által került megren-
dezésre a fóti Fáy András Általános Iskolában.  A viadal
egészen az utolsó fordulóig izgalmakban bővelkedett, mivel a

játékosok korcsoportokra való tekintet nélkül egy mezőnyben
indultak, de a gyerekek teljesítményének értékelése korcso-
portonként és nemenként külön történt. Végül hatalmas
küzdelemben mindkét Telkiből induló versenyzőnknek, mind
Persányi Barnabásnak (I. korcsoport), mind Persányi Nórának
(II. korcsoport) sikerült az aranyérem és az ezzel járó kupa
megszerzése.

Zsámbék Környéki Gyermekek Sakkverseny-
sorozata - 3. forduló
December 9-én Zsámbékon került megrendezésre az öt for-
dulós versenysorozat harmadik fordulója, melyen a gyerekek
a következő eredményeket érték el:

Óvodások: 1.-2. osztályosok:
1. Persányi Bálint, Telki 1. Persányi Barnabás, Telki
2. Szondy Péter, Telki 2. Gombócz Ferenc, Páty

3. Ábrahám Balázs, Zsámbék
4. Király Regő, Páty
5. Láng Bertalan, Telki
6. Csanády Zsombor és Kiss Levente 

(holtverseny),Telki
7. Kovács Szabolcs, Páty

3.-4. osztályos lányok:
1. Persányi Nóra, Telki
2. Moore Annika, Telki
3. Drahos Nóra és Földvári-Nagy Csepke (holtverseny), Telki

3.-4. osztályos fiúk: Felsősök:
1. Juhász Balázs, Páty 1. Juhász Ádám, Páty
2. Fodor Gergő, Páty 2. Czene Kristóf, Zsámbék
3. Mészáros Viktor, Páty 3. Czene Tamás, Zsámbék
4. Danics Simon,Telki 4. Mazug László, Zsámbék
5. Barta Péter,Telki 5. Kakukk András, Páty
6. Láng Barnabás, Telki

Ezúttal is gratulálunk Gyuri bácsinak és tanítványainak tel-
jesítményükért!

Sakkhírek

Változás az iskolai étkeztetésben!
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Karácsony és Szilveszter környékén minden évben a szoká-
sostól 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)

A Volánbusz járatai a következők
szerint közlekednek:
december 24. hétfő: munkaszüneti nap
december 25. kedd: munkaszüneti nap
december 26. szerda: munkaszüneti nap
december 27. csütörtök: tanítási szünet, munkanap
december 28. péntek: tanítási szünet, munkanap
december 29. szombat: szabadnap
december 31. hétfő: munkaszüneti nap
január 1. kedd: munkaszüneti nap
január 2. szerda: tanítási szünet, munkanap
január 3. csütörtök: iskolai tanítási nap, munkanap

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

Ünnepi menetrend

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.

Református istentisztelet
Karácsonykor

December 25-én délután 4 órakor
református istentisztelet lesz Telk-
iben, a Pajtában.

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:
Töller János és Dr. Plesovszki Dóra gyermeke: Töller Mátyás Pál

Neustadtl Dániel és Füzi Júlia gyermeke: Neustadtl Lara

Jó egészséget kívánunk!
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Adventi forgatag söpört át Telkin
Igazi vásári forgatag fogadta az iskola
aulájába betoppanókat december 8-án
szombaton délelőtt.
Adventi vásárt tartott ugyanis Telki,
amelyben szinte minden létező aprósá-
got és finomságot felvonultató kínálatból
szemezgethettek a potenciális ajándék-
vásárlók.
Na, de mit sem ért volna a rendezvény
közös karácsonyfa-díszítés, vagy éppen
a Mikulás nélkül? Előbbi nyitotta, utóbbi
pedig zárta a gyerekprogramokat, így a
kisebbek a Telki Adventet követően
élményekkel és ajándékokkal gazdagon
térhettek haza szüleikkel. Vagy éppen

egy 6 hetes, ingyen elvihető vizsla-keverékkel, ugyanis egy
leleményes kutyatulajdonos így próbált meg gazdát találni a
nemrég született 8, másfél hónapos csöppségnek. (Csak
halkan jegyezzük meg, ha a gyerekeken múlt volna, az elho-
zott 3 kiskutya pillanatok alatt elkelt volna, azonban a szigorú
és gondos szülők inkább csak a jövőre nézve tett
ígéretekkel látták el a kicsiket. Ezúton is sok sikert kívánunk a
gazdikereséshez!)
Korábban a Batyu Színház előadására megtelt
gyerkőcökkel az iskolai ebédlő, és a kézműves programok is
népszerűek voltak a kisebbek körében.
Köszönjük a szervezőknek, hogy idén is elhozták Telkibe az ad-
venti vásárt, és remek gyerek-programokkal látták el a kicsiket!

szb
Fotók: Szalai Viktória

Krumpliebéd
„Szent Erzsébet Asszony életéről,
Emlékezzünk sok jó tételéről.
Mi is őt kövessük,
Azon legyünk, amit Benne dicsérünk.”
(Hozsanna)

A Karitász szervezésében november 25-én került sor az
immár hagyománynak tekinthető krumpliebédre a Pajta-
Faluházban, amelyet az önkormányzat ez alkalommal ingye-
nesen bocsátott rendelkezésünkre. Köszönet érte!
Szent Erzsébet napjához (november 19.) kapcsolódva már
többéves programról van szó, amelynek lényege, hogy a
családok egy szerényen elköltött ebéden vesznek részt
együtt, míg az aznapra szánt ebéd árát adományként adják az
arra rászorulóknak.
A média úton-útfélen azt hirdeti, hogy Telki Magyarország
leggazdagabb települése. Jómagam az Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottságának tagjaként tapasz-
talom, hogy ennek ellenére településünkön is egyre többen
vannak rászorulók. A Karitász dolga és feladata az érintettek
felkutatása és segítése.
Karácsony közeledtével nagy szükség van szociális
érzékenységünkre, tenni akarásunkra, a rászorulókért való
tenni tudásra, s ebben ki állhatna előttünk nagyobb példakép-
ként, mint Árpád-házi Szent Erzsébet, aki a Karitász
védőszentje.
Az ebédet 12 órai kezdettel hirdettük meg, addigra két nagy
bográcsban megpuhult a héjában főtt burgonya – amely

Füredi Erika és Laki József felajánlása volt. Köszönet érte!
Egy bogrács forralt bor és egy bogrács forró tea is várta az
ebédre érkezőket. Lassan megtelt a Pajta, és összesen 91
fő ebédelt meg a megterített asztaloknál. Az Odri pékség
jóvoltából lilahagymás zsíros kenyér is kerülhetett a
tányérokra.
Sok megszokott, régi ismerős volt jelen, de nagy örömünkre
új arcokat is felfedeztünk, akik ezen a rendezvényen debütál-
tak. Jó volt a hangulat, ízletes az ebéd, és nagy az öröm, ami-
kor az adományok gyűjtésére kihelyezett doboz tartalmát meg-
számoltuk: 132.000 forint adomány jött össze, amelyért ezú-
ton is szeretnénk köszönetet mondani minden adakozónak.
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A Karitasz tagjai régóta Telkiben élnek, sok rászorulót meg-
találtak már, de szívesen segítenénk azoknak is, akikről még
nem tudunk. Ezúton szeretnénk kérni a tisztelt lakosok segít-
ségét. Kérjük, jelezzék, ha szomszédjukban, vagy
ismeretségükben olyan telki lakos él, aki átmenetileg, vagy
tartósan került olyan élethelyzetbe, hogy örülne egy segítő
felajánlásnak (tel.: 26/ 372-115). A szociális és karitatív munka
nemcsak a rászorulókon segít, hanem gazdagítja azokat is,
akik szolgálnak.
Akik nem tudtak eljönni a krumliebédre, de szívesen
adakoznának akár pénz, akár tartós élelmiszer formájában,
kérjük, jelezzék ezirányú szándékukat, (tel.: 26/ 372-115,
Halász Terézia) s megbeszélés szerint, szívesen érte
megyünk.
A Karitasz valamennyi munkatársa tartalmas adventi
készülődést, áldott békés karácsonyt kíván minden kedves
telki lakosnak.

Baltási Klára

Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország, Izland… - sorolta
egy, a közönség soraiból jelentkező telki ifjú a Skandináv
országokat. És Feröer - tette hozzá Molnár Krisztina Rita, a
november 30-i gyerekirodalmi délután házigazdája, aki
bevezetőjét követően átadta a szót Csömör Zsuzsának, a
Pipacsvirág Általános Iskola tanárának, valamint Dobos Évá-
nak - aki kizárólag ennek a délutánnak a kedvéért repült
Oslóból Magyarországra -, az Unni Lindell és Frederik
Skavlan által írt Rém Rozi sorozat fordítójának, és megindult
az első, háromszereplős beszélgetés.
Harisnyás Pippi, Nils Holgerson, és újabban Rém Rozi -
általában ezek jutnak eszébe a megkérdezett magyaroknak a
skandináv gyermekirodalom kapcsán, és a meghívottak is
ezeket a szereplőket, műveket emelték ki.
Rém Roziról hosszasan beszélgettek a jelenlévők, akiktől
érdekes kulisszatitkokat is megtudhattunk az árva szellemről
szóló mese következő, Magyarországon egyelőre még kia-
datlan, Norvégiában ugyanakkor már megjelent részeivel
kapcsolatban. Dobos Éva - aki már régóta az északi ország-
ban él férje mellett - már olvasta a legújabb kalandokat, és
elárulta, Rém Rozi története más városokban, így New York-
ban és Madridban folytatódik. A kis szellem, ahogyan az eddi-
gi részekben is, minden újabb történet végén eljut egy nagy
igazságig, és közelebb kerül ahhoz, hogy emberré váljon. Ez
utóbbi motívummal kapcsolatban a fordító kiemelte, rávilágít
arra, hogy - irodalmi és filozófiai értelemben - nekünk is
emberré kell válnunk, és embernek kell maradnunk életünk
folyamán.
A következő kerekasztal-beszélgetés előtt a gyerekek svéd

gyömbéres süteményt kóstolhattak, majd dönthettek arról,
hogy mesét szeretnének hallgatni, vagy inkább kézü-
gyességüket tennék próbára, mondjuk egy mukla (kis termetű
manó) elkészítése közben. Nos, a többség a kézműveskedés
mellett döntött, így szinte csordultig megtelt az iskolai ebédlő,
ahol Findusz és Pettson karácsonyi puncsát is megkóstolhat-
ták.
Mindeközben az eredeti helyszínen, az aulában már két
könyvkiadó vezetője osztott meg a közönséggel sok-sok
érdekességet. Nyulas Ágnes, a Cerkabella Könyvkiadótól,
valamint Érsek Nándor, a Scolar Könyvkiadótól érkezve azt
boncolgatta, az utóbbi évtizedekben mennyiben változott, és
milyenné vált mára a gyermekirodalom nálunk és a hideg
északon. Megállapították, hogy ma már sokszor a realizmus
jellemzi a kicsiknek szánt műveket, eltűntek a korábban tabuk-
nak számító témák. Norvégiában a ’80-as évektől kezdve - a
bevándorlási hullámok következtében - előtérbe kerültek a
társadalmi és családi problémák, melyeknek lenyomata a
gyerekeknek szánt írásokban is visszaköszönt. Erre azonban
kicsit ráunva, a mesék ma már ismét kezdenek ezektől elru-
gaszkodni, és áttérni a fantázia világába - a gyerekek nagy
örömére így születhetett meg a mai skandináv gyerekirodalom
egyik zászlóshajójának tartott Rém Rozi-sorozat is.
Színvonalas délutánt kaphatott tehát a jelenlévő, Telki mellett
Pátyról és Budajenőről is érkező 60-70 gyerek és szülő, a
Kokukk Egyesületnek, Molnár Krisztina Ritának, és a
meghívottaknak hála! Bízzunk a hasonlóan izgalmas és
érdekes folytatásban jövőre is!

szb

Egy délutánnyi Skandinávia
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A gyurgyalag (Merops apiaster) a madarak osztályába, a sza-
lakótaalakúak (Coraciiformes) rendjébe, és a gyurgyalagfélék
(Meropidae) családjába tartozó faj. Európa déli részein
általánosan elterjedt, hazai állománya 15000-25000 párra
tehető. Veszélyeztetettsége miatt a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület szavazásán megválasztották a
2013-as év madarának. A gyurgyalag Magyarországon 1982
óta fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke 
100 000 forint.
Jellegzetes fészkelőhelyei a nyílt területeken található lösz-
falak, az állomány nagy része működő vagy bezárt homok-
bányákban költ.
Gyurgyalagot télen nem láthatunk hazánkban, hiszen
költöző, és az egyik legkésőbb visszaérkező madarunk,
amely csak május első harmadában érkezik meg téli szál-
lásáról. Ősszel korán, már augusztus második felében kezdi
meg elvonulását.
A költőhelyek zavarása (pl. kempingezés, lövészet,
bányászat, stb.) megakadályozhatja a madarak megtelepe-

dését a fészkelésre alkalmas helyeken. Sajnos annak
ellenére, hogy a gyurgyalag fokozottan védett madár, fészek-
telepeit vagy egyes fészkeit gyakran barbár módon
szándékosan megsemmisítik és a bányarekultivációk is jelen-
tősen veszélyeztetik költőhelyeiket.
Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A 2013-as év madara: a gyurgyalag

Az orvosi, állatorvosi tevékenység egyik alapvető célja a gyó-
gyítás és a megelőzés, amelyet legtöbbször gyógyszerekkel
végzünk. Nem mindegy viszont, hogy milyen gyógyszerekkel!
Egyes háziállatok között is óriási különbségek vannak gyógy-
szerérzékenység szempontjából, nem beszélve az emberek
és az állatok közötti különbözőségről. Egy nagyra nőtt
kutya nem tekinthető egy kistermetű embernek, ugyanúgy egy
nagytestű macska sem egy törpe kutyának, így háztartásban
lévő gyógyszereket magunktól ne adjunk az állatoknak.
Egy átlagos háztartásban tartott emberi gyógyszerek közül
kedvenceink számára több mérgező, sőt halálos is lehet. 
A teljesség igénye nélkül a legfontosabbnak vélt gyógy-
szereket, melyek háziállataink számára veszélyesek, mérge-
zőek lehetnek, szeretnénk megemlíteni. Például az
indometacin (INDOMETACINUM kapszula), naproxen
(NAPROXEN, NAPROSYN, ALEVE, APRANAX tabletta),
diclofenac (CATAFLAM, VOLTAREN, DICLOFENAC tabletta),
ibuprofen (ALGOFLEX, ADVIL, DOLGIT, HUMA-PROFEN,
MELFEN tabletta, NUROFEN drazsé, SOLPAFLEX kapszula)
hatóanyagú gyulladáscsökkentő és lázcsillapító gyógysze-
reket az emberek elég jól tolerálják, ugyanakkor ezeket a
szereket nem szabad állatoknál használni! Macskánál a
paracetamolt tartalmazó gyógyszerek (COLDREX, PANADOL,
RUBOFEN, SARIDON, EFFERALGAM, MIRALGIN, SCUTAMIL-
C tabletta) már nagyon kis mennyiségben is halálos
mérgezést okozhatnak!
Az állatorvosi készítmények közül kiemelném a permetrint tar-
talmazó EX-SPOT cseppentős (spot on) bolha és kullancs-
irtót, hogy ez csak kutyáknál alkalmazható, macskánál na-
gyon súlyos mérgezést okoz! Ugyancsak veszélyes macs-
kánál a diazinon hatóanyagú NEOCIDOL, ECTOCIDOL bol-
hairtó oldat. Rágcsálóknál (nyúl, hörcsög, tengerimalac, egér,

patkány) a penicillin és származékai halálos méregnek számí-
tanak, holott kutyák, macskák és emberek esetében széles
körben elterjedt, és hatékonyan alkalmazott antibiotikumok.
Ezekből a példákból is kitűnik, hogy megfelelő hozzáértés és
óvatosság hiányában sajnos házi kezelésekkel többet
árthatunk kedvencünknek, mintha nem tettünk volna semmit.
A legfontosabb, hogy mielőtt bármit beadnánk az állatunknak,
kérjük ki állatorvosunk véleményét.

dr. Fenyves Ildikó - Klapka Állatklinika, Budakeszi

Veszélyes gyógyszerek, állat-
mérgezések
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A decemberi madárgyűrűzés két szempontból is rekordot dön-
tött: egyrészt minden eddiginél több volt a hálóba keveredett
madár, másrészt soha nem voltunk még ilyen kevesen. Ez
utóbbiért alighanem a zord idő volt a felelős. Viharos szél és
hóesés végül nem lett, de a mínusz 5 fok így is próbára tette
a résztvevőket. Ráadásul december 8-án volt az adventi
vásár is, sok kedves gyerekprogrammal, ami erős konkuren-
ciának bizonyult.
A délelőtt folyamán végül 70 madarat gyűrűztünk meg, zöm-
mel széncinegéket, sőt, fiatal hím széncinegéket. Viszonylag
sok kékcinege is lépre jött, és volt barátcinegénk, erdei pin-
tyünk és egy csuszkánk is. Az etetőt reggel állítólag még
fakopáncs, léprigó és egy karvaly is kerülgette, de ezeket
végül sajnos nem sikerült befogni és közelről megnézni. A
madarászunk ezúttal nem Kocsis Zsuzsa volt, hanem egy
fiatalember, Benei Zsolt. Nagy kedvvel mesélt madarakról, a
madárgyűrűzés történetéről és újabb eredményeiről, meg
Európa-szerte átélt, mindenféle gyűrűzéses kalandjáról.
Kedves Madárbarátok! A folyamatos kemény fagy nagyon
megterheli a madarakat is. Rendszeres etetéssel és itatással
segítsünk nekik átvészelni a telet!

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

Madárgyűrűzés

Jan-Willem van den Akker, az idén már harmadik alkalommal,
4300 tulipánhagymát ajándékozott a falunak. A hagymák
mellé szerencsére jó időt is kaptunk ajándékba: a november
közepi dátumhoz képest ragyogó napsütés és kellemes
hőmérséklet segítette az önkéntesek munkáját. Az előzetes
tervek alapján, amelyeket Szmolár Gabriella és Hambuch
Norbert készített el, kb. 30 felnőtt és majdnem ugyanennyi
gyerek vett részt a november 18-i ültetésen. Ültettünk az isko-
la előtti parkban, a Muskátli utcai játszótéren, a Jung-ház és
a polgármesteri hivatal kertjében, az 56-os emlékmű körül és a
Fő utca két oldalán, a körforgalomban és a Tulipán utcai ját-
szótéren. Csak ültettünk, ültettünk és ültettünk… Fél kettő
körül végre földbe került az utolsó darab is. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek a munkáját!
Bellon Erika - KoKuKK Egyesület

Tulipánültetés

 



Közösség

2012 december

18

Idén Móczár Gábor alpolgármestert kértük fel, hogy Karácsony
alkalmából mondja el, mit üzen a telkieknek.

Kedves Telkiek!

Nagyon izgalmas évet tudhatunk magunk mögött Telkiben, ha
végiggondoljuk, hány új közösségi kezdeményezés indult útjára,
hányan találták meg az itt lakók közül az egymáshoz vezető
utakat, az óvodán, iskolán keresztül vagy pedig egy-egy
közösségi rendezvényen, foglalkozáson. Ha a terveink megvaló-
sulnak, a felújított Fő utca közepén található régi épületben a
volt orvosi rendelőt, valamint postahivatalt egy könyvtár és
közösségi klubhelyiség váltja majd fel, ahol még többen jöhetnek
össze, így nemcsak jó időben, de a Pajta hideg téli napjaiban is
találhatnak meleg helyet a közös programokhoz. Bízom, bízunk
benne, hogy ezekben a nehéz években ezzel is sikerül majd hoz-
zájárulnunk ahhoz, hogy Telki egy igazi ember- és családközpon-
tú falu legyen, az itt lakók ugyanúgy széles mosollyal köszön-
jenek egymásnak az utcán, mint 10-15 éve, amikor még jóval
kevesebben voltunk, és tudjunk arról, ha valakivel öröm vagy baj
történik, és abban osztozni vagy segíteni kell.
Karácsony ünnepe erre is kiváló alkalom, kezdjük a közös
beszélgetéseket a Pajta előtt idén is felállított csodaszép Betle-
hemnél! Jó látni, hogy esténként szinte mindig áll előtte valaki,
gyermekek böngészik a Kisded születésének üzenetéről szóló
írást…
Áldott, békés Karácsonyt kívánok a Telki Napló hasábjairól is
minden kedves telki lakostársamnak, Szent Pál Szeretethim-
nuszának napjainkra illesztett változatával.

Móczár Gábor - alpolgármester

Karácsonyi szeretethimnusz

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilin-
gelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom iránt nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom iránt nincs ben-
nem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom iránt nincs bennem szeretet,
semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értet-
tem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A
szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is. A szeretet nem iri-
gyel másokat a házukért, amelyben jól kiválasztott karácsonyi
porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a
gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte,
hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják vi-
szonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek,
a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a
szeretet ajándéka megmarad.

Karácsonyi köszöntő

A KOKUKK Egyesület évek óta tervezi, hogy emlékszobát hoz
létre Telkiben, Kodolányi János író szülőfalujában.
Az emlékszoba megvalósulása, annak ellenére, hogy a célki-
tűzést a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kodolányi család és a
Kodolányi-kutatást végző irodalomtörténészek szakmai szem-
pontból messzemenően támogatják, még várat magára.
Ennek alapvető oka a forráshiány. Egyesületünk márciusban a
Pipacsvirág Általános Iskolában létrehozta a Kodolányi János
Fal(u)múzeumot, melynek avatásán hagyományteremtő céllal
az először meghirdetett „ÉN VAGYOK” prózaíró pályázat ered-
ményhirdetése zajlott. A galériajellegű kiállítás terében jelenleg
ugyan egy tanterem működik, reményeink szerint azonban ez
nem lesz akadálya annak, hogy a most meghirdetett pályázat
eredményhirdetésére – eredeti elképzeléseinknek megfelelő-
en – a jövőben is itt kerüljön majd sor.
Az idei pályázat azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a
Kodolányi-hagyományt ápoló Kokukk Egyesület 2013-ban
megalapításának 10. évfordulóját ünnepli.
A pályázat Kodolányi János egyik legfontosabb regényének
címét viseli. A cím azonban szándékunk szerint nem csupán az
író munkásságára utal, a pályázaton induló alkotások
szerzőinek írásművükben megjelenő egyénisége, tehetsége is
kifejeződik benne.
A pályázat meghirdetésekor évről évre egy rövid részletet
választunk Kodolányi János valamelyik regényéből vagy no-
vellájából. A pályázóknak a választott szövegrész köré kell új
történetet szőni. Az, hogy az eredeti részlet az író melyik
művéből való, az eredményhirdetéskor derül ki.
A pályaműveket szakértő zsűri bírálja. A nyerteseket értékes
könyvjutalommal díjazzuk, és lehetőség szerint egy majdani
antológiában is megjelentetjük.

A pályázat jeligés. A pályázókat kérjük, hogy pályaműveiket
maximum 3 oldal terjedelemben (A4-es papíron, Times New
Roman 12-es betűmérettel, 2-es sorközzel) 2012. február 15-ig
5 példányban jutassák el az alábbi címre: Telki, Berkenye utca 9.
A pályamű mellé külön borítékban kérjük a jelige feloldását, a
pályázó nevét, e-mail címét, lakáscímét és telefonszámát.
(Gyerekeknél jó, ha egyben a szülők elérhetőségét is közlik.)

Kategóriák:
Gyerek: 14 éves korig
Fiatal: 14-25 éves korig
Felnőtt: 25 éves kor felett

A részlet, ami köré ebben az évben a mesét, elbeszélést vagy
novellát szőni kell:
„A hajó reng és dohog, hatalmas hullámbarázdát hasít a kék
vízben s a hullámokon szabad sirályok ringatóznak. Elémúsz-
nak az erdők, az áradásos öblök, gémek szállnak a partok
felett, csend van köröskörül, víz és égboltozat és erdő.
A kihalt vidék olyan, mintha valami afrikai hatalmas folyamon
úszna a hajó s az sem lepne meg, ha a partokon zsiráfok lohol-
nának hosszú sorban, vagy egy víziló hemperegne a sás
között.”

Eredményhirdetés:
2013. március 8-án, az író születésnapján hagyományos em-
léktábla-koszorúzás előtt a Kodolányi János Fal(u)múzeum-
ban. Az eredményhirdetés részleteiről a pályázókat személye-
sen értesítjük.

KOKUKK Egyesület, Keserűné Molnár Krisztina Rita

„ÉN VAGYOK” prózaíró pályázat
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TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁN-

RENDELÉS 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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06-30-291-8414
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Egészség határok nélkül
* Lehetőség adódik második orvosi szakvéleményre
* A Best Doctors® felkutatja és kiválasztja azokat a külföldi egészségügyi centrumokat, amelyek a legmagasabb
színvonalon képesek az ajánlott kezeléseket elvégezni. A javasolt kórházak közül Ön választ!
* Best Doctors® teljes körűen megszervezi a külföldi gyógykezelést, és fedezi a költségeket, így a biztosított és
kísérője utazásának és szállodai elhelyezésének, külföldi gyógykezelésének, a szükséges gyógyszerek, az
élő donor felkutatásának költségeit.

A Best Doctors® egy igazi, új lehetőség Magyarországon!
Az orvosi szakértelem és a nemzetközi sikerek páratlan kombinációja.
6. 475 Ft havonta

Kérjük hívjon minket!
06-209-288-023
O&P Capital Management Zrt. 
weboldal: www.op-capital.com
Best Doctors® weboldal: bestdoctors.com
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Beszámoló Colin McGuckin-nak a Lyoni őssejtterápiás
Kutatóintézet igazgatójának a 28. ESHRE (European Society of
Human Reproduction and Embryology) konferencián elhangzott
előadásáról
Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a szülészeteken:
tároltassuk-e a köldökzsinórvért? 20 évvel ezelőtt senki sem
kérdezett ilyet, pedig akkoriban már megtörtént az első sikeres
transzplantáció köldökzsinórvér grafttal. A köldökzsinórvér transz-
fúzióra való felhasználása korántsem új, először 1939-ben
említ ilyen esetet az angol The Lancet tudományos folyóirat.
Kezdetben a legtöbb intézet elvetette az ötletet, hogy a
csontvelő transzplantációkat felváltsák köldökzsinórvér transz-
plantációra. Ezt az ellenállást azonban csökkentette az első
köldökzsinórvér graft sikeres alkalmazása 1988-ban. Valójában
hematológiai szempontból nem volt ez olyan elképzelhetetlen
eljárás, hiszen a csontvelő sejtösszetételét addigra már jól
ismerték, és ez nagyon hasonló a köldökzsinórvér
sejtösszetételéhez. Sajnálatos módon a hematológia ezzel a
lendülettel ki is sajátította magának a köldökzsinórvérrel kap-
csolatos kutatásokat, ami a regeneratív medicinában való fel-
használást hosszú időre visszavetette.
Szerencsére a hematológiai felhasználáson túl ma már egyre
inkább előtérbe kerül a regeneratív célú felhasználás is, és
ezzel együtt egyre nagyobb figyelem irányul a köldökzsinór
szöveti állományában nagy mennyiségben előforduló me-
senchymalis őssejtek felé is. Elsőként az OBGYN csoport
laboratóriumában ismerték fel az őssejtek különleges
fejlődési sajátságait. Szintén itt sikerült először őssejtet dif-
ferenciáltatni máj-, ideg-, hasnyálmirigy- és egyéb testi sejtté
(2000). Ezek a sejtvonalak egyrészt gyógyszerkísérletekhez
hasznosak, másrészt alkalmazták már őket klinikai vizsgála-
tokban, ahol sikeresen szerepeltek újszülöttek hypoxia okozta
sérüléseinek és májkárosodásának gyógyításában. Ez a tény
semmiképp sem elhanyagolható, hiszen ma közel 500 millió
Hepatitis B vagy C fertőzöttet tartanak nyilván. A szemse-
bészet terén is jól szerepeltek az őssejtek, ahol reti-
nasérülések helyrehozása volt a cél. A fejlődő országokban
nagy számban születnek gyermekek a nyúlajaknak nevezett
fejlődési rendellenességgel. Ennek helyreállításánál a me-
senchymalis őssejtek szintén bizonyítottan jól használhatók.
Az eredmények tükrében számos klinikai kísérlet indult me-
senchymalis őssejtekkel olyan problémák kezelésére, mint
például a hallásvesztés, szív- és érrendszeri károsodások, dia-
betes, ízületi gyulladások, metabolikus szindrómák… Az iménti
eljárások mind saját részre történő felhasználási módok, ezzel
is bizonyítva, hogy a korábbi nézettel ellentétben nemcsak más
személynek adományozott felhasználásra van lehetőség az
őssejtek esetében. Egyértelműen kijelenthető tehát, hogy a
“Hasznos-e tároltatni köldökzsinórvér és/vagy mesenchymalis
őssejt mintát?” kérdésre a válasz: IGEN!
Az őssejtbankok megbízhatóságáról azonban kulcsfontosságú
meggyőződni, mielőtt választanánk közülük. A nem meg-
felelően ellenőrzött laboratóriumok gyakran dolgoznak olcsó,
és rossz eljárásokkal, amelyekkel tönkreteszik a mintát.
Összefoglalásképp elmondható, hogy mind a regeneratív
medicina őssejt-felhasználásának, mind a saját felhasználásra

történő és más személytől adomámyozott köldökzsinórvér
transzplantációnak csodálatos jövő jósolható. Ezért fontos,
hogy ne engedjük magunkat rábeszélni egy olyan felbecsül-
hetetlen értékű minta megsemmisítésére, mint a köldök-
zsinórvér minta. Bízzuk inkább ezeket jól ellenőrzött, meg-
bízható őssejtbankok szakembereire. Remélhetőleg ez a
nézet elterjed a fejlődő országokba is, így az őssejtterápia
nemsokára elérhetővé válik a Föld összes országában.

Hasznos-e a köldökzsinórvér őssejt
megőrzése?

A Humancell őssejtbank ajánlata a
Telki Kórház pacienseinek

Köldökzsinórvér őssejt gyűjtés 
és megőrzés 330.000 Ft

Köldökzsinórvér + köldökzsinór 
őssejt gyűjtés és megőrzés 540.000 Ft

További információkért kérjük látogasson el web-
oldalunkra, vagy forduljon bizalommal ügyfélszol-
gálatunkhoz és területi képviselőinkhez!

Humancell őssejtbank
1087 Budapest, Fiumei út 7.
+36 (70) 424 1714 
06 (1) 323 2418
ossejt@humancell.hu
www.humancell.hu

őssejt


