


Közeledik a tél vége, itt a télbú-
csúztatás, a farsangok, bálok
ideje és megkezdődött az új esz-
tendő.
Idén is volt hagyományos Falu-
disznaja. Két megtermett malac
lelte sorsát a hideg dacára is
jókedvűen falatozók gyomrában,
jófajta toroskáposzta, pácolt sült
hús vagy hurka formájában. A
kedélyesre sikerült hagyományos
disznóölés természetesen nem
nélkülözhette a forralt bort és teát.
A cserkészek idén új vezetők

szervezésében az iskolában tartották éves farsangi ren-
dezvényüket.

Hamarosan ismét lesz alapítványi bál, melynek teljes bevétele
minden évben a helyi óvoda és iskola támogatását célozza. Az
idei, jubileumi bál nem csak attól különleges, mert jubileumi
bált szervezünk, hanem azért is, mert ebből az alkalomból a
GLOBALL Football Park & Sporthotel**** jótékonysági felaján-
lásaként a szálloda lesz a bál helyszíne.

A telki fiatalok is szervezik idei farsangjukat a Pajtában. Talán
az időjárás kegyesebb lesz hozzájuk, mint a disznóölés
résztvevőihez volt. Ha nem, akkor bizony sokat kell majd tán-

colniuk, hogy ne fázzanak. A báli szezon elengedhetetlen ré-
szeként nemsokára megrendezik az Egyházközösségi bált is.

Ez az év tehát sok eseménnyel, rendezvénnyel kezdődik és
a sok lelkes szervező, önkéntes, és az események látogatói
rácáfolnak a közkeletű és általános pesszimizmusra. Így is van
rendjén. A télnek lassan vége, a barátok barátok maradnak
idén is, a bor finom, az étel jól esik és táncolni jó. Ennél
kevesebb is elég a jó hangulathoz.

Deltai Károly
polgármester
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Igazi tél, csúszós utakkal
A hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék ezen a télen
is sokszor okozott nehézséget a közlekedésben - falunkban
és a környékén egyaránt.
10-15 éve még sokszor lehetett hallani, hogy a szomszédok a
fővárosból érkező új beköltözőknek hasznos tanácsként
elmondták: Telkiben telente egy-két alkalommal elfordulhat
olyan, hogy reggel felkelve az időjárási körülményeket
elnézve rögtön tudjuk, aznap nem jutunk el munkahelyünkre.
Ilyenkor ebbe lehetőleg törődjünk bele, és ne akarjuk min-
den áron autónkkal az árokba csúszást, vagy a buszmegál-
lóban végtagjaink elfagyását kockáztatni! - figyelmeztettek a
rutinos telkiek.
A hólepel a meleg kandalló mellől kitekintve, egy kirándulás
során, esetleg hóember építése, vagy hógolyózás közben
szépnek tűnhet, a közlekedésben viszont sok veszélyt rejt
magában. Az esetleges napközbeni olvadékok este lefagyhat-
nak, kiszámíthatatlanná téve az útviszonyokat.
Ha a szükség vagy a kényszer miatt mégis úgy döntünk, hogy
kilépve az otthon melegéből útnak indulunk, nem lehet
elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a körülmé-
nyekhez igazodva vezetnünk, és a csúszós utakon lassan,
óvatosan haladnunk! A vezetési tanácsadók szerint érdemes
kerülni a hirtelen fékezéseket, manőverezéseket, hiszen
ezek által könnyen megcsúszhatunk és elveszíthetjük az
irányítást járművünk felett.
A téli reggeleken mindig számítani kell arra, hogy lassabban
(vagy egyáltalán nem...) jutunk el munkahelyünkig, így utaz-
zunk akár autóval, busszal vagy gyalog, a megszokottnál
korábban induljunk el! Autóval történő elakadás esetére
legyen nálunk meleg ital, takaró, és elegendő mennyiségű
benzin gépjárművünk tankjában, hogy fűteni tudjunk a segítség
megérkeztéig.
A településünkön dolgozó hókotró meghatározott menetrend
szerint végzi az eltakarítást, csúszás-mentesítést: először a
közintézmények környékén, valamint a gyűjtőutakon
munkálkodik, utána indul a mellékutak irányába. Olyan is elő-
fordul, hogy - bár nem lenne feladata - a Magyar Közút Non-

profit Zrt.. járművének megérkeztéig az erdei főútnak is neki-
lát, segítve a környéken lakók épségben történő hazajutását.
Munkáját célszerű azzal segíteni, hogy a közterületeken
lehetőség szerint sem részben, sem egészben nem álljuk el
útját autónkkal.
Vigyázzunk egymásra, közlekedjünk óvatosan, és ha tehetjük,
hagyjuk otthon autónkat, vagy ha nem szükséges - megfogad-
va a régiek jótanácsát - el se induljunk otthonról!

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

2012. december 18.

2013-as fejlesztési célkitűzések
A testület 2013-ban az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételeiből,
valamint a működési költségekkel nem terhelt szabad
pénzeszközeiből egyösszegű (63.520.000 Ft) fejlesztési cél-
tartalékot hozott létre. Ez a pénzösszeg részben vagy
egészben a bevételi terv realizálódásának függvényében, az
adott konkrét beruházás megvalósításáról szóló döntés
alapján használható fel.
Ahogyan már beszámoltunk róla, a Fő utca 12. szám alatti
régi orvosi rendelő és az elköltöző Posta épülete új, kul-
turális és közösségi funkciót kap. A felújításra, átalakításra
több ütemben, 2013 és 2014 között kerülhet sor.
A testület célja a Muskátli utcai csomópont átépítése 2013-
2014-ben, azonban ennek megvalósítását jelentősen
nehezíti, hogy bár 2011 januárjában sikeres pályázat ered-
ményeként 80 millió forint támogatást kapott volna, a progra-
mot később törölték, így önerőből kellene előteremteni a
szükséges pénzösszeget. 
Telki valószínűleg a környékre tervezett CBA hozzájárulására
sem számíthat, ugyanis a közeljövőben várhatóan nem épül
meg az áruház. Ennek oka, hogy a láncolat nemrégiben más
irányban terjeszkedett.
Egy sajnálatos tavalyi baleset kapcsán érdemes kiemelni,
hogy a Hóvirág utca és az 1103-as főút találkozásánál lévő
csomópont hamarosan 29 millió forintból megújulhat. Az ön-
kormányzat 2013 első félévében szeretne nekilátni a
munkálatoknak, amelyek által a gyalogosok számára bizton-
ságosabbá, és rendezettebbé válik Telki főváros felőli kapuja.
Ugyancsak fontos terv a Budajenői úton új gyalogátkelőhely
létesítése, amellyel együtt 20 millió forintból forgalomcsillapító
szigetek, buszmegállóhely-öblök, és kapcsolódó járdaszaka-

szok jöhetnek létre, valamint a főút átépítéssel érintett sza-
kasza is új burkolatot kaphat. (A két beruházás tervéről és
menetéről külön cikkünkben olvashatók részletek.)

2013-ban megkezdődhet a temetőben a kerítés-, valamint a
kolumbárium építése, és a temető zöldfelületeinek fejlesz-
tése is, amelyekre 5 millió forintot tervez költeni az önkor-
mányzat.

A szemétszállítás díjainak megállapítása
A testület tárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008.
(XII.16.) Ör. számú rendeletének módosítását, azonban a
2013-as díjakat csak a januári ülésen fogadják el véglegesen.

A testület 2013-as munkaterve, rendez-
vényterv
A testület elfogadta a 2013-as munkatervet és a település ren-
dezvénytervét. Az első komolyabb rendezvény a január 26-i
Faludisznaja.

Az Építészeti-Műszaki Tervtanács
Mivel az önkormányzat működésének feltételei 2013 január 1-
től nem teszik lehetővé fenntartását, így településünkön
január 1-től megszűnt az Építészeti-Műszaki Tervtanács.

Tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartásokról szóló rendelet
Egy ezzel kapcsolatos Alkotmánybírósági döntés miatt hatá-
lyon kívül helyezték a tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartás elkövetőjével szemben pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló 12/2012.( 06.01.) Ör. számú rendeletét.

szb

Az ünnepeket követően korábban sokszor ellepték a
közterületeket a karácsonyi fenyőfák, amelynek megelő-
zésére idén is gyűjtőpontokat hozott létre az önkormányzat.
A „Karácsonyfa gyűjtőpont” felirattal ellátott helyeken január
31-ig ingyenesen elhelyezhetők voltak a díszektől és sza-
loncukor-papírtól mentes fák.
Az itt elhelyezett fenyők ledarálásra kerülnek, a keletkező
darálékot pedig az önkormányzat a közterületi zöldsávokban
talajtakaróként fogja felhasználni.
Köszönjük azoknak, akik rendeltetésszerűen igénybe vették a
gyűjtőhelyeket!

Telki Önkormányzat

Véget ért az akció! 
Gyűjtőpontok az elszáradt karácsonyfák számára
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Talán egy új, nagy lakópark terve, vagy egy drasztikus
adóemelés jobban vonzotta volna az érdeklődőket, azonban
mindannyiunk szerencséjére ezúttal ilyenről szó sem volt -
ilyen nagy közérdeklődésre számot tartó ügy híján szinte
kongott az ürességtől a Globall Edzőcentrum konferenci-
aterme a 2012. december 18-án este fél 7-kor kezdődő
közmeghallgatáson.
A legfontosabb témák közül a következő évi fejlesztések
kapcsán kiemelkedik a település két végére tervezett
csomópontok kérdése. Deltai Károly polgármester ismertette a
közmeghallgatást megelőző testületi ülésen elfogadott
2013-as fejlesztési terveket (erről bővebben az ülés beszá-
molójában olvashatnak), majd kérdésekre válaszolva elhang-
zott, hogy hamarosan megújulhat a település két kapuja.
Mindkét helyszínen - a Budajenői út és a főút, valamint a
Hóvirág utca és az 1103-as számú út találkozásánál -
megépülhetnek a forgalomlassító szigetek, a járdák, átépít-
hetik a buszmegállókat, és az érintett szakaszokon megújul-
hat az útburkolat is.
E fejlesztések sajnos szomorú aktualitást is kaptak: ahogyan
már decemberi számunkban beszámoltunk róla, nemrég egy
halálos baleset történt a Hóvirág utcai csomópontnál. Azért,
hogy ez az eset lehetőleg ne ismétlődhessen meg,
tavasszal nekilátnak a fejlesztéseknek, biztonságosabbá téve
a gyalogosok átkelését.

A Hóvirág utca csomópontjának átépítése

A testület korábban elkészíttette a Fő utca - Hóvirág utca
csomópontjának átépítésére vonatkozó terveket, amelyek
megvalósítását a közlekedési hatóság is engedélyezte.
Ezek eredményeként új gyalogátkelőhely, forgalomcsillapító
szigetek, autóbusz-megállóhely öblök, kapcsolódó járda- és
útszakaszok jönnek létre, a Hóvirág utca és a körforgalom
között (a temető területén) pedig új járda és közvilágítás is
épül. Ezek mellett a főút érintett szakasza új burkolatot kap.
A testületi döntésnek megfelelően 2013-ban átépítik a
csomópontot. Ezt követően 2014-ben kiépülhet a körforga-

lomig tartó szakasz közvilágítása és a tervezett járda, amely
kombinálható a köztemető fejlesztési munkáival (járda és
kerítés).
A beruházás idén 29, míg jövőre 10 millió forintba kerülhet.

Új gyalogátkelő a Budajenői úton

A Budajenői úton (1103 j. út 10+450 szelvényében) már
korábban elkészültek egy új gyalogátkelőhely létesítésére
vonatkozó tervek, amelyek megvalósítását a közlekedési
hatóság is jóváhagyta.
Ezek alapján új gyalogátkelőhely, forgalomcsillapító szigetek,
autóbusz-megállóhely öblök, és kapcsolódó járdaszakaszok
jönnek létre, a Budajenői út átépítéssel érintett része pedig új
burkolatot kap.
Az átépítés 20 millió forintból valósulhat meg.

szb

Közmeghallgatás
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Január 1-je óta elindult a járási rendszer, amely azt jelenti,
hogy bizonyos feladatokat ezentúl a járásközpontban
intézhetünk. Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, mely
ügyeket intézhetünk Budakeszin, illetve melyeket Telkiben, a
Polgármesteri Hivatalban.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012.évi XCIII. törvény,
valamint a 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet szabályozza a
2013. január 1-től a járásokhoz kerülő államigazgatási
feladatokat.
Egyes gyámhatósági ügyek: teljes hatályú alapi elismerő
nyilatkozat felvétele, gyámhivatal felkérésére gyámhatósági
és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok dokumen-
tálása, igazoltan hiányzás, iskolai támogatás folyósításának
felfüggesztésével kapcsolatos feladatok, ideiglenes hatályú
elhelyezés, védelembe vétel
Gyámhivatali ügyek: családi jogállás rendezése, gondnoksá-
gi ügyek, gyámsági ügyek, kiskorúak házasságának engedé-
lyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, családba
fogadás engedélyezése, eseti, illetve ügygondnok kiren-
delése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos döntések,
tartós neveltek ügyei, utógondozottak ügyeiben való eljárás,
kiskorúak vagyoni ügyei, örökbefogadás, otthonteremtési
támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése
Egyes szociális igazgatási ügyek: alanyi jogú ápolási díj és
fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási
díj, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyel-
látás, időskorúak járadéka, hadigondozottak ellátása,
mozgáskorlátozottak kedvezményeinek megállapítása,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok,
szabálysértési feladatok

A telki jegyzőnél maradó
feladatok:

- a jegyzői hatáskörbe tartozó rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
óvodáztatási támogatás

- a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális
ellátások

- anyakönyvi ügyek
- hagyatéki ügyek
- birtokvédelmi ügyek
- kereskedelmi engedélyezési ügyek
- az aktív korúak ellátásának ügye
- közfoglalkoztatási ügyek

Az építéshatósági ügyek intézése

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 322/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 34.§-a
módosította az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működésének feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1.§-át. A módosítás
értelmében 2013. január 1-től az első fokú építéshatósági
feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az épít-
mények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely
Budakeszi települési önkormányzat jegyzője jár el.
2013. január 1-től tehát megszűnt a Telki Polgármesteri
Hivatalban az építéshatósági ügyintézés. Építéshatósági
ügyekben az ügyintézés Budakeszi Város Polgármesteri
Hivatalában történik.
A Budakeszi Járási Hivatal székhelye: 2092 Budakeszi,
Fő u. 179.

Telki Önkormányzat

A járási hivatalokkal kapcsolatos vál-
tozások

A járások kialakításáról, valamint az ezzel összefüggő
törvények módosításáról  a 2012. évi XCIII. tv. és a 218/2012
(VIII. 13) korm. r. rendelkezik.
2013. január 1-jétől a Budakeszi Járási Hivatal illetékessége
Telki községre is kiterjed, amelynek keretein belül működik a
járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok
ellátására.
A Budakeszi Járási Hivatalhoz kell fordulni az alábbi szociális-
és gyámügyekben:
- alanyi- és normatív közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
- gyámügyek (védelembevétel, iskoláztatási támogatás

felfüggesztése)

Változások a szociális ügyek
intézésében
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A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló 6/2011. (03.23.) Ör. rendelet értelmében Telki
vezetése Telki Díszpolgára címet adományozhat minden
páratlan évben egy személynek, illetve évenként Telkiért
Érdemérem kitüntetést két arra érdemes személynek.
A Telki Díszpolgára cím magyar vagy külföldi állampolgárságú,
élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki:
a) Telki lakosként a település fejlődésében gazdasági, poli-

tikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerezett;

b) Telkiről elszármazva, elköltözve ért el a saját működési
területén kiemelkedő eredményeket;

c) Telki községgel tartós kapcsolatba került kiemelkedően
eredményes tevékenysége során;

d) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárult.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés magyar vagy külföldi állam-
polgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek cso-

portjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:
a) Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,

tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;

b) Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

c) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.

A kitüntetésre nem jelölhető:
a) aktív polgármester és a képviselőtestület tagjai;
b) a Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában

álló személyek.

Jelöljön ön is!
Az érdemérmet az kaphatja meg, aki a faluért önzetlenül tesz
és ezáltal kiérdemli a közösség megbecsülését.
A kitüntetések és címek adományozására a polgármester, az
önkormányzati képviselők, a képviselő-testület állandó
bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot kizárólag részletes
indoklással ellátott írásos formában.
A kitüntetendő személyre február 15-ig (beérkezési határidő)
lehet javaslatot tenni a Polgármesteri Hivatalban, a testület
ezután március 31-ig dönt a díjazottak személyéről, és a
díszpolgári cím, illetve az érdemérmek a tervek szerint a ha-
gyományos május közepi Telki Fesztiválon kerülnek átadásra.
2011-ben elsőként Havas Ferenc, Telki egykori tanítója posz-
tumusz kapta meg a díszpolgári elismerést. Érdeméremmel
2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, Regős Ferencnét
(posztumusz), Magyar Károlyt és Schäffer Lászlónét jutal-
mazták.

Deltai Károly
polgármester

Kié legyen a díszpolgári cím és az
érdemérem?

- alanyi ápolási díj (18 év alatti tartós beteg vagy fogya-
tékos, vagy 18 év feletti - fogyatékos személyek
ápolásakor)

- időskorúak járadéka

Az ügyintézők elérhetőségei:

Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. (a felújított, régi pol-
gármesteri hivatali épület)
Az iroda száma: 30-as
Telefonszám: 06-23/ 535-710 (206-os mellék)

Továbbra is a Telki Polgármesteri Hivatal szociális
részlege intézkedik az alábbi szociális ügyekben:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (térítési díjked-

vezmény, tankönyvtámogatás, évi kétszeri Erzsébet
utalvány)

- óvodáztatási támogatás
- átmeneti segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- aktívkorúak ellátásai: foglalkoztatást helyettesítő támo-

gatás, rendszeres szociális segély
- temetési segély
- közgyógyellátás méltányosságból helyi szociális rendelet

szerinti feltételek alapján
- jegyzői gyámügyek: környezettanulmányok készítése
- ápolási díj - helyi szociális rendelet szerint (18 év feletti

tartósan beteg személy ápolásakor)
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
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Kutyakérdés újratöltve
Kutyakérdés - időről
időre napirendre kerül,
jelentősen előbbre azon-
ban sajnos egyelőre nem
jutottunk.
Sokszor - már a Telki Napló
hasábjain és a legnépsze-
rűbb közösségi portálon is -
szóba került a kulturált
kutyatartás kérdése. A leg-
gyakoribb aspektusok: a

kutya elzárása, valamint a kutyapiszok kérdése.
Sajnos egyre többen gondolkodnak úgy, hogy ami egyszer
kutyájuk testét elhagyta, már nem tartozik hozzájuk, így nem
csak a nagyvárosi járdákon, hanem településünkön is egyre
többen találnak házuk előtt, vagy épp jártukban-keltükben
ilyen, nem túl szép látványt nyújtó „ajándékot”. És bár egyesek
szerint érdemes belelépni, ugyanis ezt követően nagy
szerencse ér bennünket, mégis azt tanácsoljuk, sőt kérjük,
hogy a gazdák inkább távolítsák el, mielőtt másoknak
bosszúságot okoznak vele.
A felelős állattartás szabályaihoz emellett az is szervesen
hozzátartozik, hogy lehetőleg óvjuk meg kutyánkat és szom-
szédainkat a nem kívánt találkozásoktól. Sajnos vannak ebek,
amelyek a szilveszteri petárdák és tűzijátékok zaja miatt
kóboroltak el, azonban az ünnepek elmúlásával egyre
kevesebb oka lehet kutyánknak a kóborlásra.
Ha tehetjük, segítsünk a megtalált ebek hazajutását, gaz-
daként pedig tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy házi
kedvencünk ne szaladgáljon egyedül közterületen. Óvjuk meg
őt a gyepmestertől vagy más sokktól, lakótársainkat pedig
az esetleges félelemérzet vagy durvább esetben a támadás
miatti kellemetlen pillanatoktól!
A közösségi együttélés szabályait minden esetben tartsuk
szemünk előtt, és nem lehet elégszer azt is hangsúlyozni:
sétáltatáskor ne felejtsük el a nyakörvet és a pórázt!

Kábel-kérdés
Váltsunk vagy ne váltsunk?
Az utóbbi időben a
kábeltévénél történt (név-
és csatornakínálat-) vál-
tozások megindították az
ötletbörzét: hogyan
váltható ki Telkiben az egy
szolgáltatóra épülő
kábeltévé és internet.
Nem szeretnénk senkinek
sem rontani az üzletét,

sem reklámozni valamelyik társaságot, ezért mindenkit arra
kérünk, minden előnyt és hátrányt mérlegeljen, mikor szolgál-
tatót választ, és tájékozódjon az apró betűs részletekről is,
mielőtt bármilyen szerződést aláír.
A kábeles vételnek sok előnye van, nyilván ezért is népszerű.
Kiépített az infrastruktúra, egyszerű a csatlakozás. Azonban a
lehetőségeket szűkíti, hogy településünkön egy szolgáltatótól
függ.

A tányéros televízió szinte mindenhol megfelelő alternatívát
biztosít, azonban vihar esetén előfordulhatnak minőségbeli
romlások. Általánosságban azonban elmondható, ritka az
ilyen kihagyás, és nagy előnye, hogy nem kell hozzá az
utcáról, vagy esetleg még messzebbrűl kiépíteni a csat-
lakozáshoz szükséges infrastruktúrát.
Internet nem érhető el parabola antennával, ehhez min-
denképpen be kell vezetni valamilyen vezetéket. Informá-
cióink szerint településünk nagyobb részén elérhető a kábel-
szolgáltató mellett az egyik legnagyobb hazai telekommuniká-
ciós cég nagy sebességű internete. Falunk egyes részei azon-
ban sötét foltnak számítanak a szolgáltató számára.
Viszonylag szűk választékkal rendelkezik a hagyományos
antennával és egy dekóderrel fogható Mindig TV, amely első-
sorban azoknak jelent jó megoldást, akik nem, vagy csak
keveset szeretnének fizetni a televíziózásért.
A lakók egyéni tapasztalatait, illetve tanácsait a Telki Face-
book csoportban olvashatják.

Új védőnő
2013. január 1-től új védőnő
állt munkába Telkiben.
Farkasné Gaál Gabriella - a
korábban megüresedő pozí-
cióban - az I. körzet védőnői
feladatait látja el. A II. körzet

továbbra is Kovács Katalinhoz tartozik.

Közérdekű felhívás
Egy igazi civil kezdeményezés Telkiben: továbbta-
nulási ösztöndíj gyimesbükki gyermekeknek és fia-
taloknak

Minden közösség életében
nagyon fontos szerepet tölt be
az értelmiség, jövőjének,
lehetőségeinek szempont-
jából kulcskérdés annak
megléte és ereje, különösen
egy határon túli település
esetében. Ott nemcsak az
anyagi lehetőségek egy más
minőségét jelenti, hanem a
nyelv, a kultúra, a nemzettudat
megmaradásának fontos
előfeltétele is. Ezért egy olyan
közösség életében, mint ami-

lyen a mi testvér falunk, Gyimesbükk, rendkívül fontos, hogy
tehetséges és szorgalmas gyermekeik értékes közép-, illetve
felsőfokú képesítést tudjanak szerezni.

Mi, Telkiben, az országban is egyedülálló lehetőségekkel ren-
delkezünk a helyi értelmiség szellemi erejének tekintetében,
így anyagi lehetőségeink is mások a hazai átlaghoz viszo-
nyítva - az ezzel járó felelősségnek is tudatában kell lennünk.
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Mi lehet az, amivel a legtöbbet és leghasznosabban
tudunk segíteni testvértelepülésünknek?

A számos lehetőség közül nekünk, civil kezdeményezőknek
az a javaslatunk, hogy erőnkhöz képest támogassuk egy
erős szakember-, ill. értelmiségi réteg kialakulását testvér-
településünk fiaiból, lányaiból. Minél több tehetséges és szor-
galmas fiatal szerez hasznos képesítést, illetve diplomát,
annál erősebbé válik a közösség, függetlenül attól, hogy visz-
szatérnek-e dolgozni szülőfalujukba. Bár a végzettek egy
része a tapasztalat szerint elmegy a településről, a fizikai
távollét ellenére mindig a közösség tagja marad, azt erősíti,
családját támogatja. Gyimesbükk helyzetéből adódóan
szegény, a román irányítású megyéhez tartozás miatt még a
magyar nyelvű alapoktatás feltételeinek biztosítása is
nehézséget okoz, nemhogy a tehetségüknél, szorgalmuknál
fogva alkalmas gyermekek közép- vagy felsőfokú oktatásra
való ösztönzése.

Így közösen azt a célt fogalmaztuk meg, hogy anyagi támo-
gatást nyújtsunk azon tehetséges, szorgalmas és törekvő
fiatalok részére, akik e segítség nélkül nem tudnának tovább-
tanulni. Tehát nem a lakosság szociális helyzetének közvetlen
javítása a célunk, ez lehetőségeinket is meghaladná.
Szeretnénk megtalálni azokat a diákokat, akik átlagon felüli
szorgalmat, törekvést és tehetséget tanúsítanak, de családjuk
anyagi lehetőségei miatt a továbbtanulás komoly nehézséget
okoz számukra, vagy egyébként esélytelennek látszik.
Gyimesbükki találkozóink során ezzel kapcsolatban számos
jelzés és kérés érkezett felénk, sőt, néhány hónappal ezelőtt
már egy személyes kapcsolat szintén elindult az első,
Kolozsváron tanuló, nehéz családi háttérrel bíró gyimesbükki
egyetemista tanulmányainak támogatása.

Mi, egy főként telki édesapákból álló baráti társaság, akiket
két évvel ezelőtt a Telki Fesztivál görög drámaelőadásának
színi társulataként ismerhettek meg sokan, felkaroltuk a
kezdeményezést, és adományainkkal egy évekre előre
kiszámítható oktatási ösztöndíjat szeretnénk létrehozni, amely
reményeink szerint mind Telkiben, mind pedig tágabb körben
újabb támogatókra lelhet.

Gyimesbükki megbízható kapcsolattartóink, a helyi ma-
gyarság vezetői, civil szervezetei és legfőképpen Salamon
József plébános atya mind a támogatandó fiatalok meg-

keresésében, mind pedig a támogatások célba érkezésében,
a felhasználás ellenőrzésében segítenek minket. Úgy gon-
doljuk, hogy a továbbtanuláshoz szükséges összeg felét
ajánljuk fel ösztöndíjként a támogatottaknak. A támogatás fen-
ntartásának alapfeltétele kell, hogy legyen, hogy az ösztöndí-
jas diák jól tanuljon, javuló tanulmányi eredményei legyenek,
továbbá megfontolandó követelmény, hogy saját maga is
járuljon hozzá vállalt munkával a tanulás költségeihez.

Kiemelt fontosságú, hogy kiszámítható módon, hosszabb
távon fenn tudjuk tartani a támogatást. Néhány diák támo-
gatásával indulnunk, és határozott törekvésünk, hogy meg-
nyerjük először Telki lakosságának, majd később egy
kibővített ismeretségi körnek a támogatását, hogy idővel
egyre bővebb anyagi forrás álljon rendelkezésre. Másrészt
Gyimesbükkön kell a programot népszerűsítenünk, minél több
családot inspirálva arra, hogy magyar iskolába adják gyer-
mekeiket és ösztönözzék a diákokat a továbbtanulásra.

A gyakorlatban a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány már
korábban megnyitott és erre a célra elkülönített számláján
történik majd a gyűjtés. A kb. 10 fős kezdeményező társaság
tagjai 10.000 Ft havi összeg rendszeres befizetését vállalták,
de természetesen a későbbiekben csatlakozó magánszemé-
lyek és cégek ennél magasabb vagy alacsonyabb összeggel
is segíthetik az ösztöndíj-alapot.

Formailag nagyon egyszerű módon zajlik majd a pályáztatás:
bizonyítvány, néhány sor bemutatkozás, helyi tanári, illetve
plébánosi ajánlás megküldése szükséges. Az ösztöndíjasokra
évente kétszer gyimesbükki kapcsolataink tesznek javaslatot,
a formális döntést a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány
kuratóriuma (amelynek elnöke Móczár Gábor alpolgármester)
hozza majd meg, a támogatók rendszeres tájékoztatása mel-
lett. A támogatást az első alkalommal egy évre adjuk, a
feltételek teljesülése mellett hosszabbítunk.

Kérjük és várjuk tehát minden olyan telki lakostársunk csat-
lakozását, akik fenti céljainkkal egyetértenek! A program
februárban indul, további információ gyimesbukk@telki.hu E-
mail címen, a 06-30/ 941-5598 -as telefonszámon, illetve a
későbbiekben a www.telki.hu holnap testvértelepülési
rovatában.

A kezdeményezők nevében köszönettel:
Mohácsi András és Móczár Gábor
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A KOKUKK Egyesület hosszú évek óta
tervezi, hogy emlékszobát hoz létre Tel-
kiben, Kodolányi János író szülőfalu-
jában.
Az emlékszoba megvalósulása, annak
ellenére, hogy a célkitűzést a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, a Kodolányi család és a
Kodolányi-kutatást végző iro-
dalomtörténészek szakmai szempontból
messzemenően támogatják, úgy tűnik,
még várat magára. Ennek alapvető oka
a forráshiány. Egyesületünk márciusban
a Pipacsvirág Általános Iskolában létre-
hozta a Kodolányi János Fal(u)múzeu-
mot, melynek avatásán hagyományteremtő céllal az először
meghirdetett „ÉN VAGYOK” prózaíró pályázat eredményhirde-
tése zajlott. A galériajellegű kiállítás terében jelenleg ugyan egy
tanterem működik, reményeink szerint azonban ez nem lesz
akadálya annak, hogy a most meghirdetett pályázat ered-
ményhirdetésére – eredeti elképzeléseinknek megfelelően –
a jövőben is itt kerüljön majd sor.

Az idei pályázat abból a szempontból is kiemelkedő jelen-
tőségű, hogy 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 ter-
jedelemben (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. Gyerekek
esetében 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
loholnának hosszú sorban, vagy egy víziló hemperegne a sás
között.”

Eredményhirdetés:

2013. március 8-án, az író születésnapján hagyományos
emléktábla-koszorúzás előtt a Kodolányi János Fal(u)-
múzeumban.

Az eredményhirdetés részleteiről a pályázókat személyesen
értesítjük.

KOKUKK Egyesület, Keserűné Molnár Krisztina Rita

„ÉN VAGYOK” prózaíró pályázat
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A hónap állata - természeti - rovatot 2013-ban (és várhatóan
2014-ben is) a hónap alkotója - kulturális - rovat váltja fel. A két
tematika között némi átmenetet jelent első művészünk, aki
természetfestő volt, és sajnos már csak posztumusz
érdemelhette ki ezt a szerény elismerést.

Ehavi írásunk nemcsak emiatt rendhagyó, hanem azért is,
mert Csergezán Pál művészetéről, életművéről szokatlanul
nagy terjedelemben számolunk be, tisztelegve az életének
utolsó éveit Telkiben töltő híres alkotó előtt.

A híres illusztrátor

Csergezán Pál (Záhony, 1924. június 6. – Budapest, 1996.
október 1.) híres állatfestő, grafikus és illusztrátor volt.

Tanulmányait 1950 és 1953 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskola grafikai szakán folytatta, mestere pedig Ék Sándor
volt. Grafikusként, illusztrátorként dolgozott, eközben került
hozzá közel a vadászat témaköre.

Többek között a Nők Lapja, az Ország Világ és a Magyar
Vadász, később a Nimród rajzolójaként tevékenykedett. Mint
grafikus tankönyveket, egyebek közt Tasnádi Kubacska
András, Kittenberger Kálmán és Fekete István könyveit
illusztrálta. Kedvenceit, a lovakat és az erdei vadakat rajzolta,
festette egész életében. A mozgás kiváló ábrázolója volt, az
országos kiállításokon rézkarcokkal szerepelt. Ifjúsági és nép-
szerű tudományos könyveket illusztrált, diafilmeket rajzolt.
Németországban, valamint Iránban, a sah udvarában is élt és
alkotott, utolsó éveit pedig Telkiben töltötte.

A meg nem értett festő

A Telkiben élő dr. Monori Ilona, Csergezán Pál egykori élet-
társa így ír a neves művészről:
(…) Senki sem lehet próféta saját hazájában. Ennek a

mondásnak igazi tartalmát
érzékelteti Csergezán Pál
(1924–1996) életútja, művészi
pályájának vonulata.
Gyermekkori visszaemlékezé-
seiből is az a gondolat
tükröződik, hogy a másságot,
a vidéken élő család által
felépített normatíváknak nem
megfelelő gondolkodásmódot
még a család sem volt képes
elfogadni. (…) Csergezán Pál
életének minden periódusában
szembe kellett találkoznia
ezzel a meg nem értéssel.

A hónap alkotója: Csergezán Pál
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Képzőművészeti tanulmányai során a természet, az állatvilág
iránti mérhetetlen vonzódása inkább ellenszenvet, mint elis-
merést váltott ki kollégái, tanítói körében, mert nemcsak
szeretni volt képes, de ezt az érzést át is tudta adni alkotásain
keresztül. A huszadik század gondolkodásmódja, a
művészvilág kifejező eszköztára a csergezáni művészi
megközelítést nem fogadta el és nem fogadta be. Talán ez
azzal is magyarázható, hogy az absztrahálás, a szimbólumok-
ban való gondolkodás, a filozofikusi szemléletmód, a külön-
böző művészeti irányzatok, izmusok időszakában a reális,
naturalitást érzékelő képek nem voltak összeegyeztethetők
a kor művészi életfelfogásával.   
(…) Az állatvilág, a lovak voltak kedvencei, a könyvillusztrá-
ciók révén (Kittenberger Kálmán, Fekete István és még szá-
mos író könyveinek illusztrátora, tankönyvek készítője)
rátalált arra az útra, ami végigkísérte művészi pályafutását.

Kedvenceinek ábrázolásával képes volt fenntartani családját,
és szenvedélyének maximális kiélvezése a festészetében tel-
jesedhetett ki. Igazi művészeti karrierről életének második
periódusától beszélhetünk. A természet szerelmesei rátaláltak
Csergezán Pálra.
Annak ellenére, hogy életében nem fogott puskát egy állatra
sem, annak ellenére, hogy egyetlen festménye sem illusztrál



igazi vadászjelenetet, a vadászok fogadták be igazából. Ez a
társadalmi réteg lehetőséget biztosított Csergezán Pálnak
arra, hogy azokon a helyeken figyelhesse meg közelről a
vadon élő állatokat, ahonnan a vadászok puskával a kezük-
ben várnak zsákmányukra. Ma már legendaszerűen emlegetik
ebben a körben Csergezán Pált, aki kézből etette kedvenc
állatait, a vaddisznókat, annak ellenére, hogy csak egy moz-
dulatukon múlott élete. A vadászi életfelfogással talán akkor
találkozott igazából szembe, amikor ezek a vaddisznók zsák-
mányul estek és nem jöttek többé. Mindig az állattal érzett, és
nem a vadászszenvedély hajtotta ki az erdőbe, hanem az,

hogy köztük élve, együtt, azonos légtérben szívja magába a
tiszta levegőt, azonosulási kényszer hajtotta, hogy minél
közelebb kerüljön kedvenceihez. (…)

Csergezán Pál Telkibe vezető
útja
A festő a vadászoknak is köszönhetően került Budáról,
korábbi lakhelyéről Telki közelébe. Keszléri Józsefnek, az
erdőgazdaság vezetőjének segítségével egy műtermet
kapott abban a Budakeszi és Telki közötti főútnál lévő
erdészházban, ahol élettársával éltek – bérleti díjként évente
két képet festett az őt felkaroló erdészetnek. Az ekkor már
híressé váló alkotónak és párjának emellett az Anna-laki úton
lévő vadászházban is sokszor lehetősége volt megszállnia,
idilli környezetben.
A természet közelsége számtalan mű megalkotására ihlette
ezeken a helyeken. 1994-ben kerültek aztán Telkibe, ahol az
Anna-laki úton kezdtek építkezni.
„Én vittem bele - vallja be egykori párja -, de aztán élvezte az
építkezés minden pillanatát.” Sokan ismerték és szerették,
legtöbbször úgy üdvözölték, hogy: „Hogy tetszik lenni, Pali
bácsi?”
Intenzíven élte meg életét falunkban, mindig szeretett tár-
saságban lenni - olyan nem fordulhatott elő, hogy a hozzájuk
beérkezőket ne kínálták volna meleg étellel.
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Nagyon szeretett főzni, kedvence a puliszka volt - árulja el
Monori Ilona, hozzátéve, hogy a 70. születésnapján is ő
készítette a túróval is ízesített finomságot.
Elhunytát követően az asszony eladta a házat, de maradt
Telkiben. A szomorú esemény után öt esztendőn át tartottak
évenkénti megemlékezést az Anna-laki erdészháznál. Ezeken

az alkalmakon több száz barátja vett részt, a megnyitó
beszédet pedig mindig Váci Ernő, a Fogathajtók Szövet-
ségének volt elnöke mondta, aki jó barátja volt a festőnek.
Távozását követően sírjánál, Anna-lakon emlékhelyet is
kialakítottak, és ide temették szeretett kutyáját, Csergezán
Palcsikát is.

Öröksége

- Az Anna-laki erdészháztól egy kisebb túra keretében
elérhető a róla elnevezett kilátó, amely a Budai-hegység
legmagasabb pontján, az 559 méter magas Nagy-Kopa-
szon áll.

- 1997-ben alakult a Csergezán Pál Alapítvány évente
Csergezán-díjjal jutalmaz egyet a legkiválóbb ter-
mészetábrázoló művészek közül.

- A Pilisi Parkerdő erdészeti főbejáratánál látható
Csergezán Pál szobra.

- Filmet is készítettek életéről, pályájáról.
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Megszületett a szakmai zsűri döntése, így eldőlt, melyik szo-
bor nyerte meg az erre kiírt pályázatot, és ékesítheti a majdani
művelődési ház udvarát.

A bíráló bizottság tagjai: Takács Zoltán - mecénás, Karmó
Zoltán - a Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékének
vezetője, egyetemi docens, Varga Béla Telki főépítésze és
Deltai Károly polgármester voltak.

A zsűri sok szempont figyelembe vételével tette le voksát a
győztes pályamű mellett. Kizárták a versenyből az online és
a papíros szavazás két utolsó helyezettjét, majd a többi közül
Ciubuc Malvina végzős szobrász hallgató munkáját, azaz a
kislányt ábrázoló szobrot ítélték a legjobbnak. A kettős
elbírálásnak az az előnye, hogy nem kerülhet közterületre
közelutasítást bíró szobor, viszont a szakmai zsűri a garanciá-
ja az elérhető legmagasabb esztétikai minőségnek és a
megvalósíthatóságnak.

A 2. helyezett Hitter Magdolna, míg a 3. Gergely Réka műve
lett. (A sorrend abból a szempontból lehet érdekes, hogy egy
esetleges vis maior helyzet esetén - tehát ha külső okok miatt
Ciubuc Malvina szobra nem készül el - automatikusan a 2.
helyezett szobor kerül megvalósításra.)

Érdekesség, hogy az online szavazáson előkelő helyen
végzettek között volt olyan, amelyik a papíros szavazáson az
utolsók közé lett utasítva. A zsűri az online szavazás torzító
hatásait is figyelembe véve döntött.

A magánadakozásból elkészülő szobor - ha minden jól alakul
- a május közepi Telki Fesztiválon kerül átadásra, illetve
felavatásra.

Szilágyi Balázs

Ilyen lesz Telki első szobra

Telki leendő köztéri szobra (alkotó: Ciubuc Malvina)

A 2. helyezett pályamű (alkotó: Hitter Magdolna) A 3. helyezett szoborterv (alkotó: Gergely Réka)
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Hang-nemek
– szoprán, mezzo, alt –

Új irodalmi előadássorozat a Pátyi
Könyvtárban

A Pátyi Könyvtár Irodal-
mi Klubjában új elő-
adássorozat indul a
tavaszi időszakban,
amire szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Ezúttal kortárs magyar
elbeszélők novelláival
ismerkedhetünk meg. A
szövegeket válogatja és
elemzi Molnár Krisztina
Rita, költő, tanár:

„Történetekre szük-
ségünk van. Mindenki
szeret történeteket hall-
gatni. Mert a történetek
érdekesek és izgal-
masak, szelídek vagy
lélegzetelállítóak, mert
rólunk szólnak, vagy
rólunk aztán biztosan

nem, mert felkavarnak vagy elandalítanak. A történetek meg-
betegíthetnek és gyógyíthatnak. A történet, akár mese vagy
pletyka, akár újsághír vagy bibliai példázat, novella, regény és
úti beszámoló, hihetetlen erővel jelen van az életünkben,
akár a levegő vagy a víz. Történetek nélkül légüres térben
len-nénk, minden történet elhelyez bennünket az időben és a
térben, segít viszonyulni magunkhoz és a világhoz. 

Hogy ki mesél nekünk, hogy a hangja mély és lágy, vagy
erőteljes, mint a mennydörgés, megnyugtató, mint a kályha
duruzsolása, vagy karcol, mint a pattintott kő éle – nem
elválasztható a történettől. 
A történetmondó hangja a történet része, és az, hogy a
történetet férfiak vagy nők mesélik el, megváltoztatja a
történetet. De nem egyszerűen a hang magassága, regisztere
lehet más. Annak ellenére, hogy a női mesélők – akik
megszólaltatói nem biztos, hogy maguk mindig nők – nyelve
nem különbözik a férfi elbeszélőkétől, a szókészlet, a mon-
datszerkesztés, a történet szövése lehet jellegzetesen nőies,
vagy éppen szándékoltan férfias. Vagy nőies, de idézőjel-
ben. Vagy férfias, de iróniával elmozdítva a férfigondolat
határozottságából.

Az Irodalmi Klub következő előadássorozata a történet-
mondás hangnemének különös fontosságát igyekszik bemu-
tatni. Azt, hogy a választott hang maga is üzenetet közvetít.
Akár a zenében.
Most elsősorban női hangokra írt novellák, elbeszélések és
mesék kerülnek elő Esterházy Péter, Rakovszky Zsuzsa,
Szvoren Edina, Halász Margit, Tóth Krisztina és Molnár
Krisztina Rita történetein keresztül.
Az előadásokon a művek és szerzők megismerése után a
közönséggel együtt fejtjük meg az elhangzott, mindenkinek

saját üzenetet is közvetítő szövegek titkát.
Két alkalommal maguk a szerzők is velünk lesznek az
esteken. Halász Margit és Tóth Krisztina a Szépírók Társasá-
ga által szervezett A könyv utóélete című sorozat keretében
látogat el Pátyra.”

Az előadásokat hétfőnként, 19 órakor
tartjuk a következő időpontokban:

február 18. Esterházy Péter
március 11. Halász Margit
április 15. Szvoren Edina
április 29. Rakovszky Zsuzsa
május 13. Tóth Krisztina
május 27. Molnár Krisztina Rita

Kollár Péter
könyvtáros

Könyvbemutató

A szervezők tisztelettel és szeretettel hívnak és várnak min-
den érdeklődőt Kéringer Gábor Emléksoroló című verses-
kötetének bemutatójára 2013. február 16-án, szombaton 18
órakor a telki iskola aulájában.

A kötetet bemutatja: Szabó Zoltán Attila, a Nyugat Most
független szépirodalmi folyóirat alapító főszerkesztője, az
Újnyugat Irodalmi Kör vezetője.

Közreműködik a  Budakeszi Régizene Együttes (Fóris
Szilárd - cembalo, Szabó Zsolt - viola da gamba, Kéringer
Gábor - blockflöte) és a Telki Énekegyüttes (Aszódy
Gyöngyi, Kincses Klára, Fodor András, Kéringer Gábor).

Meghívó

2013. február 21-én, csütörtökön 19 órakor a Kálvin teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.) dr Szentágothai János agykutató
életéről és munkásságáról tart előadást egykori tanítványa
és munkatársa, dr. Hámori József akadémikus, professzor
emeritus.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az előadás ingyenes. Adományokat a budakeszi Protestáns
Kör tevékenységének támogatására elfogadunk.
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2013. március 2-án – szombaton - 19
órától a telki iskola aulájában rendkívüli
est veszi kezdetét.

Vendégeink a Gyimesek völgyéből hozzák el hozzánk az
erdélyi, ezen belül a csángó kultúra egy szeletét.
A táncosok élőzenei kísérettel, népviseletben adnak ízelítőt
a gyimesi táncok, zenék világából.
Deáky András a gyimesi csángók, a gyimesi történelem,
kultúra hiteles, ott élő ismerője rövid előadáson hozza
közelebb a Gyimesek vidékét. Lesz sok zene, táncbemutató,
tánctanulás, sok-sok fotó a vidékről.
Bemutatjuk a telki iskolások látogatását „erdei iskolai prog-
ramok keretében” Gyimesbükkön.
Beszámolunk, beszélgetünk a Telki – Gyimesbükk
testvértelepülési kapcsolat eddigi eredményeiről, történé-
seiről, várható eseményeiről.

Az est programja:
- Deáky A. – Gyimesek rövid ismertetése
- Gyimesi tánccsoport bemutatója zenei kísérettel
- Turisztikai lehetőségek a Gyimesekben – rövid

ismertető, sok képpel
- Kapcsolatok (erdei iskolák, testvértelepülés)
- Tánctanulás, éneklés,  közösen a gyimesi táncosokkal 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy kellemes estére!

A szervezők

Csángó est Telkiben
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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:

Hetey László és Hetey Ágnes gyermeke: Hetey Flóra
Kun András és Kunné Juhász Orsolya gyermeke: Kun Natália Hanna
Rottenberger Zsolt és Kulcsár Zsófia gyermeke: Rottenberger Zita

Jó egészséget kívánunk!

Egyéni és csoportos ANGOL oktatás Buda-
jenőn, képzett anyanyelvi tanárnál és
Angliában diplomázott tanárnál. Nyelvvizs-
gára felkészítés, társalgási és üzleti angol. A
hét minden napján kora reggeltől késő
estig. A csoportokat a jelentkezők igényei
szerint alakítjuk ki.

Angol nyelvű felvilágosítás: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk

Magyar nyelvű felvilágosítás: 06-20-4920-777

A 2013-as Faludisznaja képekben

Fotó: Golobics Anikó
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Hirdetés

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS
TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁN-

RENDELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

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

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.
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Járőrszolgálat Telkin:
A Ton Guard Bizton-
ságtechnikai és Távfelü-
gyeleti Kft. kivonuló
járőrszolgálatot indít
2013. év januárjától.
Béres Antal ügyvezető
tulajdonost kérdeztük:
-Minek köszönhető a telki
jelenlét, mi motiválta Önt? 
Egy régi álmom válik valóra a telki járőrszolgálat beindításával.
-Hogy érti ezt, mi ez az álom?
Álmában az ember olyan, mint a legkisebb királyfi: a leggyorsabb és
legerősebb.
-Kifejtené ezt komolyabban?
Budakeszi, Páty, Telki 3 település, 3 járőrszolgálat. Mindig is hittem,
hogy egy kis körzetben megvalósítható: a leggyorsabb és leg-
erősebb riasztó távfelügyeleti cégnek lenni. Budakeszi környékén
15 éve dolgozunk azon, hogy ezt bebizonyítsuk. Tapasztalataink
szerint a távfelügyeleti szolgáltatás akkor tud hatékony lenni, ha
igazából „helyi”, vagyis ha 5 percre vagyunk ügyfeleink házától. 
-Hogyan fog a kivonuló járőrszolgálat működni?
Kezdetben két másodállású Telkin lakó rendőr (a körzeti megbízott,
és egy kutyás rendőr) fogja ellátni a szolgálatot. Később az
ügyfélkörünk bővülésével a létszámot is növelni fogjuk. Sokszor
elég, ha a betörők látják a helyi biztonsági szolgálatot, és az már
visszatartja Őket, mivel tudják, hogy  zsákmányra csak a riasztó
nélküli házakban számíthatnak. 
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A földgolyón mintegy 700 millióan szenvednek külön-
böző mértékű halláscsökkenéstől, tehát az emberiség
10%-a érintett ebben a problémában. A hallás folyamata
igen bonyolult, ennél fogva a halláscsökkenésnek is nagyon
sok oka lehet: a belsőfülből indulnak ki azok az idegrostok,
amelyek hallóideggé szerveződve továbbviszik az ingerületet
a központi idegrendszerbe a végső állomásig, az agykéreg
hallóközpontjáig. Itt tudatosul bennünk az a hallatlan sok
hanginformáció, amely folyamatosan körülvesz bennünket. A
folyamat igen bonyolult, és mire a két fülből a kétoldali
agykéregbe jut az ingerületfolyam, számtalan helyen sérülhet
a fülkagylótól a legmagasabb rendű idegi pályákig. A hal-
lásprobléma okának kiderítéséhez mindenképp audiológiai
vizsgálatsorozat szükséges, csak ezután következhet a segít-
ség.

A közhiedelem azt tartja, hogy a nagyothallás az idősek prob-
lémája. Valójában 65 éves kor fölött gyakoribb a panasz, de a
fiatalabb korosztályban is egyre több érintett van, köszön-
hetően a hangos diszkó zenéknek és a fülben viselt hangsu-
gárzó berendezéseknek. Több megoldás áll a fül-orr-gégész
rendelkezésére annak érdekében, hogy javítson a kialakult
helyzeten: alkalmazhat gyógyszeres, kezeléses vagy műtéti
beavatkozásokat. Ha azonban a probléma jellege miatt az
említett lehetőségekre nincs mód, akkor csak a hallókészülék
segít.

A hallókészülék tulajdonképpen egy egyéni hangerősítő
rendszer, ami napjainkban már bonyolult digitális technológiá-
val működik és méretében is jóval kisebb, mint elődei.
Szerepe szerint a hiányzó hallás mennyiségét kell visszaad-
nia, de nem nyomhatja el a fül még működő részét. 

A hallókészülékek viselése általában a fül mögött történik,
de újabban megjelentek a fülkagyló felső pereme mögött,
illetve a fülkagylóban és a hallójáratban is viselhető
készülékek. A fülmögöttiek kezelése néha egyszerűbb, a hal-
lójáratiak gyakorta nagyobb kézügyességet igényelnek. A
miniatürizálás és automatizálás olyan mértékű, hogy pl. a mély
hallójárati készülékek, de más típusok sem igényelnek
kezelést a napi viselés során. Természetesen a tisztántartás
és a fülzsírtól való védelem nagyon fontos. A készülékek
általában kisebb/nagyobb elemmel működnek, a működési idő
függ az elem kapacitásától és a készülék igénybevételétől.
Természetesen a nagyobb elem általában hosszabb élettar-
tamú.

A hallókészülékek viselésével kapcsolatban sok olyan tévhit
terjedt el, melyek elsősorban a régi, kevésbé alkalmazkodó
hallókészülék tulajdonságai voltak. Arra panaszkodtak, hogy
zajos, nem javítja a beszédértést, a zaj elnyomja a beszédet,
sípol, kiesik a fülből, nyomja a hallójáratot, visszhangos stb.
A mai modern hallókészülékek már felkészült szakemberek
közreműködésével küszöbölik ki a fenti panaszokat, mivel a
halláscsökkenés mértékének és tulajdonságának megfe-
lelően készülnek, figyelembe véve az egyéni igényeket. A
világ legnagyobb hallásjavító eszközöket gyártó cégének ter-
méke már a kifogástalan hangminőség mellett olyan funkció-

val is rendelkezik, ami a fülzúgáson is segít: valószínűleg
ennek az innovatív hozzáállásnak köszönhető, hogy a hal-
lássérült emberek egyharmada Siemens hallókészüléket
használ. Az aktív, sportos életmódot kedvelőknek fejlesztet-
ték ki az első teljesen vízálló, uszodaképes hallókészüléket. 

A szakemberek szerint minél korábban visel hallókészüléket a
hallássérült, annál könnyebben alkalmazkodik a szervezet és
a feldolgozó idegrendszer a megváltozott körülményekhez.
Sajnos a hallássérültek gyakran késve jelentkeznek, az első
tünetek megjelenése után még éveket várakoznak az audioló-
giai vizsgálatra. Ennek oka általában az, hogy a hallás-
csökkenések nagyobb része lassan, alattomosan fejlődik ki
és így a hozzászokás is lassan következik be. A mai modern
hallókészülékek az élet minden területén segítenek, ami lehet
akár pihenés, szórakozás, munka, zenehallgatás, tanulás
vagy éppen sportolás, beleértve a vízisportokat is. Akiknek
azonban nem elegendő a hallókészülék, vagy még tökélete-
sebb megoldásra vágynak, azoknak a hallás kiegészítő
berendezéseit igénybe lehet venni azért, hogy még tökélete-
sebben tudjanak telefonálni, zenét vagy TV-t hallgatni.

Hitek és tévhitek a hallásjavító
eszközökről

TB támogatott hallókészülékek a Telki Kórház
budapesti Rendelőintézetében:
Minden egészségügyi biztosítással rendelkező magyar
vagy külföldi állampolgár kaphat TB támogatott hal-
lókészüléket, akinek halláscsökkenése mértéke megfelel
az aktuálisan érvényes rendelkezéseknek. Az OEP a
készülékeket technológiai fejlettségi szintje és a hallás-
csökkenés mértéke szerint kategorizálja és a szakember
a nagyothalló halláscsökkenésének foka szerint,
valamint az egyéni igények kielégítéséhez szükséges
tulajdonságok alapján választ hallásjavító eszközt.

Hallásvizsgálat ára: 5.000,- Ft (hallókészülék vásár-
lása esetén ingyenes)

Helyszín: 1121 Budapest, Budakeszi út 36/C 


