


Néhány hónapja elkészült
Telki költségvetésének
idei koncepciója, majd a
folyamatosan érkező
adatok és információk
alapján az idei költ-
ségvetés is. A koncepció
műfajából adódóan inkább
prózai műfaj, tényeket,
adatokat, elveket tartal-
maz, míg a költségvetés
mindennek a realitások
tükrében való újrafogal-
mazása és lefordítása
számokká.

Az idei költségvetés az
előzetes félelmekkel szemben némi bizakodásra ad okot,
hisz – bár rendkívül takarékosan és összehúzott
nadrágszíjjal – minden területnek megadja a
működési lehetőséget. Idén az eddigi éveknél is
feszesebb, nehezebb évünk lesz, de Telki költ-
ségvetése – szemben sok településével – vál-
tozatlanul stabil és biztonságos.

Jövőre az idén kiforrt új feltételrendszer
ismeretében új alapokra helyezzük költ-
ségvetésünket, és egy fenntartás-centrikus, azaz
fenntartható, a körülményekhez alkalmazkodó,
úgynevezett „nulla bázisú” költségvetést
készítünk, hisz az elmúlt években szinte minden
megváltozott, úgy a külső, mint a belső pénzü-
gyi feltételrendszer, mint a szabályozás és a
vonatkozó törvények összessége. A cél Telki biz-
tonságos és stabil üzemeltetésén túl egyfajta, a
reális lehetőségekkel összhangban álló ter-
vezés, azaz filozófiaváltás megfogalmazása.

Tavaszi beszélgetések

Bár számos lehetőség van a közügyekben való
részvételre, tájékozódásra, sokan idő
hiányában nem tudnak részt venni a testületi
üléseken, közmeghallgatáson. Mivel Telki dolgai
alapvetően jól mennek, nincsenek „ügyek”,
ezért azt tapasztalom, hogy a formális
találkozókon egyre kevesebben vesznek részt,
megelégszünk a Telki Naplóban és a telki.hu-n
olvasható tájékoztatókkal.

Ezzel szemben, ha valami konkrét ügy kerül
terítékre, mint tavaly a csatornázás kérdése,
vagy az oktatás ügyei, akkor azonnal nagy lesz
az érdeklődés.

Ahhoz, hogy Telki lakóinak érdekeit, véleményét,

szándékait megfelelően tudjam képviselni, minél több visz-
szacsatolásra, véleményre, visszajelzésre van szükségem,
ehhez pedig jó, ha közvetlenül találkozunk.

Ezért szervezek „Beszélgessünk!” címmel tematikus
találkozókat, amelyre tisztelettel meghívok minden kedves
érdeklődőt. A beszélgetések tényleg beszélgetések és mel-
lőznek minden formaságot. Az elképzelésem az, hogy
időről időre meghirdetek egy-egy témát, és a téma iránt
érdeklődőkkel egy tea mellett eldiskurálunk, teljesen
szabadon és kötetlenül, akár a legkényesebb kérdésekről is.
A témákat és időpontokat a www.telki.hu honlapon, a Face-
book, Telki csoportjában és a hirdetőtáblákon is köz-
zéteszem.

Beszélgessünk!
Deltai Károly
polgármester
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A polgármester naplója
Betűvetés, számvetés, költségvetés
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Szűk forrásokból indul a tavaszi
kátyúzás

Kátyúkat kerül-
gető, vagy éppen
azok miatt szitko-
zódó autósok,
romló állapotban
lévő utak – ezek
jellemzőek ma
sokfelé az ország-
ban és sajnos
szűkebb környe-
zetünkben is.
A hosszú, csapa-

dékos és váltakozó időt hozó tél következtében borzasztó
állapotba került Telki belterületi úthálózatának egy része is. A
murvás utakat elsősorban a víz, míg a szilárd burkolatú uta-
kat a jég kezdte ki, amelynek következtében komoly kátyúzási
munkálatokra lesz szükség településünkön idén tavasszal.

A károk felmérése lapzártánkat követően lezajlott, a havas,
téli időjárás elmúltával pedig nekilátnak a rendkívül fontos

feladatnak. Ezek elvégzésére kiírták a tendert, így a kezdés-
kor már tudni fogjuk, melyik cég, mennyi úthibát kezdhet el
kijavítani.

A legfőbb gondot azonban a pénz jelenti, mivel az előzetes
tervekkel ellentétben nem 10, hanem csupán 5,7 millió forintot
ad az állam a feladat finanszírozására, ami hatalmas vissza-
esés a tavalyi nagyjából 7 milliós költésünkhöz képest. A keret
erejéig azonban teljes intenzitással zajlanak majd a munkák,
ha pedig elfogy a pénz, pótelőirányzatról szavazhat majd a
testület (ennek forrása még kérdéses).

Az utóbbi időszakban egyfajta technológiai váltás is lezajlott:
egyes, főként lejtős murvautak mart aszfaltos borítást kap-
tak, amely kellőképpen összetömörödve elődjénél lényege-
sen jobban ellenáll az időjárás viszontagságainak. Ezt a
módszert egyre több helyen igyekeznek majd alkalmazni a
felújítások során, így a szűkös anyagi lehetőségek ellenére
remélhetőleg érezhetően javulni fog a telki utak állapota!

A következő évek során várhatóan Magyarországon kiépül a
házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer, amellyel egy
időben a lakosság által eddig önkéntes alapon végzett
szelektív hulladékgyűjtés kötelezettséggé és egyben anyagi
érdekké is válik. Az új rendszer kiépülésével a szigetes szelek-
tív gyűjtés háttérbe szorul, a legtöbb frakciót, így a fémet, a
papírt és a műanyagot, valamint a tejes- és gyümölcsleves
dobozokat a társasházakban kihelyezett edényzetben vagy
családi házak esetében különböző színű zsákokban, kukák-
ban fogják gyűjteni - hangzott el a harmadik Szelektív Hul-
ladékgyűjtési Kommunikációs Szakmai Konferencián.
A rendezvényen mintegy 60 meghívott helyi kommunális köz-
szolgáltató vállalat, civil és környezetvédő szervezet több
mint 100 képviselője vett részt. Az esemény keretében
többek között az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Budapesti Corvinus
Egyetem, a Szent István Egyetem, a Környezetvédelmi Szol-
gáltatók és Gyártók Szövetsége, több helyi kommunális szol-
gáltató vállalat képviselője, valamint kommunikációs szakem-
berek tartottak előadást, és osztották meg egymással a
szelektív hulladékgyűjtés kommunikációja terén elért tapaszta-
lataikat.

Nem csak lehetőség, érdek
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) adatai
szerint ma Magyarországon 9,1 millió embernek van
lehetősége szelektíven gyűjteni a csomagolási hulladékokat,
mégis csupán 1,1 millióan élnek ezzel a lehetőséggel rend-
szeresen. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a szelek-
tív hulladékgyűjtés eddig mindössze egy lehetőség volt a
lakosság számára. Ezt a sok esetben kényelmetlen megoldá-
sokkal járó módszert, az Európai Uniós irányelveknek
megfelelően, a technikai feltételek megteremtése után,
hazánkban is a kötelező szelektív hulladékgyűjtés váltja fel.
Az Európai Unió irányelve alapján Magyarországon a ház-
tartási hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és
papírhulladék újrahasznosításra történő előkészítésének és
újrahasznosításának mértékét a jelenlegi 50%-ról 80%-ra kell
növelni 2020-ig. A következő évek során várhatóan egész
Magyarországon kiépül az a „házhoz menő” szelektív gyűjtési
rendszer, amelynek segítségével a szigetes szelektív gyűjtés
háttérbe szorul, ezután a legtöbb fajtát, így a fémet, a papírt
és a műanyagot, valamint a tejes- és gyümölcsleves dobo-
zokat a társasházakban kihelyezett kék és sárga színű kukák-
ban, vagy családi házak esetében különböző színű zsákok-
ban fogják gyűjteni.

Szelektálni fogunk
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Kötelező szelektív gyűjtés

Az önkormányzatok már több régióban elkezdték kiépíteni a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges infra-
struktúrát. További ösztönző, hogy a lerakásra kerülő kom-
munális hulladék, azaz a „vegyes szemét” díja 2016-ig jelen-

tősen növekszik. Ennek hátterében az évek alatt egyre
növekedő díjú hulladéklerakási járulék áll, amit a hulladék-
lerakók üzemeltetői az elhelyezett hulladék mennyisége és
fajtája alapján fizetnek. Ez azt jelenti, hogy a szemétdíj szin-
ten tartása csakis szelektív hulladékgyűjtés révén érhető el.
A közbeszerzés kiírása után erre lehet számítani nálunk is.

Szemétdomb a falu közepén
Óriási felháborodást kel-
tett az utóbbi időben a
szelektív hulladéksziget
körül látható szemét-
domb. Egyesek ugyanis -
figyelmen kívül hagyva
szelektív jellegét - sze-
métlerakóként tekintenek
az érintett területre.
Sajnos a gyűjtősziget
megközelíthetőségét is
érheti kritika (kátyúk és
sár), emellett hosszas
értekezést folytathatnánk
arról is, hogyan zajlik
manapság a szelektív
gyűjtés hazánkban, és mi

lesz az így keletkező hulladékkal, azonban ezúttal nem
ezekre, hanem arra a kirívóan csúnya látványra szeretnénk
felhívni a figyelmet, amelyet az eredményez, hogy egyre
többen hordják oda a legkülönfélébb szemetüket.
Talán néhányan emlékeznek még rá, hogy nagyjából 10 évvel
ezelőtt egy magyar tévéműsorban az egész ország láthatta,
hogy a szomszédos Ausztriában miként működik a szelektív
hulladékgyűjtés, és ami még ennél is lényegesebb, mi történik
akkor, ha valaki - feltehetően véletlenül - mást dob be a
tárolókba. Akinek esetleg nem ugrana be egyből: utána kell
másznia, és személyesen eltávolítania az oda nem illő hul-
ladékot!
Mit tehetnénk hát azzal, aki szándékosan csúfítja és szemeteli
tele a szelektív szigetek környékét? Az ilyenkor kiszabott
bírságon túl a társadalom jogos elvárása lehetne az is, hogy
az utolsó kis apró szemét-darabkáig össze kellene a
vétkesnek takarítania a gyűjtő környékét, még akkor is, ha
nem ő felelős az egész szemétdombért.
Lehetőségeink egyelőre korlátozottak, de így is van remény
arra, hogy nyakon csípjék a renitenseket. A polgárőrök mel-
lett a közterület-felügyelő is felbukkan véletlenszerűen a

helyszínen (akár éjjel is), a térfigyelő kamera pedig már
rögzített is olyan esetet, amelyet követően eljárás indult az
elkövetővel szemben. A tettes ennek lezárásakor 50.000 Ft
szabálysértési bírságra és a szemét elszállítási költségeinek
kifizetésére számíthat, ezen felül pedig a bizonyító erejű videó
településünk „szégyenfalára” is felkerül, azaz a honlapon lesz
majd látható a szemetelésről készült felvétel!
Hosszabb távon a háznál történő gyűjtés jelentheti a
megoldást (erről bővebben külön cikkünkben számolunk
be), azonban ez várhatóan egy drágább megoldás lesz. Így
fizetjük meg tehát azt, hogy egyesek szándékosan és
tisztességtelenül fittyet hánynak az alapvető közösségi
szabályokra, és notórius módon, apránként csúfítják el
környezetünket!
Azonban amíg ez a rendszer kialakul, fontos, hogy mi magunk
is mindent megtegyünk a rendért és tisztaságért, és odafi-
gyeljünk a megfelelő, rendezett és szelektív gyűjtésre!

szb

Év végéig az AVE szállítja szemetünket
Településünk élt a törvények adta lehe-
tőséggel, és év végéig szerződést
kötött az AVE Tatabánya Zrt.-vel a
településen keletkező szilárd hulladék
elszállítására és kezelésére vonatko-
zóan.

2013. december 31-ig tehát nem kell
aggódnunk azért, hogy hová kerül
szemetünk. Településünk még idén
hosszabb távra szóló közbeszerzési
eljárást írhat ki a feladat ellátására.
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Február 11-én, hétfőn a telki bölcsődében az ebédszállító
fiatalember elesett az udvaron és meghalt. Az esetet azért
írom le, mert tanulságos lehet mindenkinek, egyrészt, mert
van, aki a jogosítványa megszerzésénél végzett utoljára
elsősegély tanfolyamot, és van, aki sosem vett részt hasonló
képzésen. Vajon tudja-e mindenki, hogy mit kell tenni ilyen
esetben, kit kell értesíteni, mit kell mondani, és mit kell tenni a
sérülttel? Ráadásul stresszhelyzetben az ember esetleg azt
sem tudja hirtelen, hogy mi a mentők száma!

Éppen az udvarra készültünk a gyerekekkel, már ketten kint is
voltak, én visszaléptem az átadóba a következő két kicsiért,
amikor a kolléganőm szólt riadtan, hogy az ebédszállító ele-
sett az udvaron, és a hóban fekszik. Odarohantam, és láttam,
hogy szó szerint lila volt az arca, úgyhogy Viki (kolléganőm)
már hívta is a mentőket. Ez pontban fél 11-kor történt.
Egyikünk az udvarról visszaterelt gyerekekkel foglalkozott, mi
ketten kint a beteggel, akit közben stabil oldalfekvésbe
helyeztünk, és egy időre jobban is lett - tőszavakban még
kommunikált is. Miután 20 perc elteltével még nem volt ott a
mentő, és már kétszer telefonáltunk, felhívtam a háziorvost,
hogy azonnali orvosi segítségre van szükség, és hogy
elmondja, mi a teendő ilyenkor! Átmentem Budajenőre a
rendelőbe, hogy áthozzam az orvost, de meghallottuk a
szirénázó mentőautót, így az orvos ment a rendelésére.
Közben betegünknél leállt a légzés, így a gondozónők har-
madszor is felhívták a mentőket, behívtak egy járókelőt az
utcáról, és telefonon kértek segítséget az újraélesztéshez. A
csoportban maradt gondozónőnek - barátnőm és 16 éves
lánya személyében - két segítséget vittem, mivel a gyerekek
és ő is nagyon meg voltak rémülve. A szájon át lélegeztetés
egy darabig ment, így végülis kihúztuk a mentősök
megérkezéséig, ami összesen 38 perc volt (!). Mikor a men-
tős átvette a beteget, már defibrillálni kellett, és hívták a légi-
mentőket. A mentőhelikopter pillanatok alatt ideért, hiszen
mire válaszoltam a kérdésre, hogy hol tud leszállni a gép, már
hallottuk is a propellerek dübörgését. Újabb lélegeztetés,
defibrillálás következett - mindent megtettek, kb. 60 percig,
kitartóan próbálkoztak, de már nem lehetett visszahozni a
fiatalembert.

Lassan elcsendesedett a bölcsőde udvara, a mentőket fel-
váltotta az adminisztrációkat végző háziorvos, a rendőröket
a fekete autó… ennyi egy emberélet… a férfi 38 éves volt. Az
ok még nem derült ki, valószínűleg szívroham vagy tüdőem-
bólia végzett vele.

Nem tudom, mi lett volna, ha… ha nem 38 perc alatt ér ki a
mentő? …ha rögtön a magánkórházat hívjuk? Vajon az élet-
mentő beavatkozásért kell-e fizetni? Ki fizeti? Kiterjed-e erre
a társadalombiztosításunk? Ez az ember még 20-25 évig
fizette volna az adót, a Tb-t, ellenben most támogatni kell az
árván maradt gyerekét, megözvegyült feleségét, aki április
végén hozza világra második gyermeküket.

Mit tehetünk vészhelyzetben?

Ne legyen rá szükségük, de vészhelyzet esetére összegyűjtöt-
tük a legfontosabb elérhetőségeket, információkat.

A faluban található 4 életmentő készülék, a
következő helyeken:
- GLOBALL Football Park & Sporthotel (Szajkó utca 39.)

halljában a bejárattól balra,
- Telki Kórházban (Kórház fasor 1.),
- az orvosi rendelőben (Kórház fasor 24.),
- a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola (Muskátli u.2.) főbejáratánál.

Nem a beteget kell odaszállítani, hanem a
készülékért kell elmenni. Bárki tudja használni, a
készülék magyar nyelvű utasításokat ad, és a
légimentők is ilyen készüléket használtak.

A légimentőket mi nem vagyunk jogosultak hívni, azt a men-
tőállomás vagy a kiérkező mentős teheti meg, de első kér-
désük, hogy a helikopter le tud-e szállni a közelben, úgyhogy
fontos tudni, hogy hol van erre lehetőség, ezért összegyűjtöt-
tük a legfontosabbakat: a GLOBALL Football Park &
Sporthotelnél, az önkormányzatnál, az iskolánál és a
kórháznál.

Ennél több helyen le tudnak szállni, a lényeg, hogy ne legyen
felsővezeték és meglegyen a minimális szabad tér. Ebben az
esetben a Polgármesteri Hivatalnál szállt le, ahol lényegében
egy kétteleknyi hely volt szükséges hozzá.

Nem véletlen, hogy közintézményekben jól látható helyen
kötelező kifüggeszteni a mentők (104), a tűzoltók (105) és a
rendőrség (107) telefonszámát, mivel stresszhelyzetben
esetleg nem jutnak ezek az ember eszébe. Otthon is érdemes
összegyűjteni ezeket az elérhetőségeket, és az orvosi
ügyelettel, háziorvos telefonszámával együtt elérhető helyen
tartani őket!
Vészhelyzetben minden perc számít. Életet menthet, ha nem
kell telefonszám után kutatni a döntő pillanatokban. Ezért
vezette be az EU a minden tagországban hívható egységes
európai segélyhívó számot. Ha a 112-es számot tárcsázzuk,
hívásunkat helyi kezelő fogadja, aki vagy maga foglalkozik az
esettel, vagy átirányít bennünket ahhoz a szolgálathoz, amely-
re éppen szükségünk van: a mentőkhöz, a rendőrséghez
vagy a tűzoltósághoz.

Segélyhívásnál nagyon fontos,
hogy a bejelentő elmondja a saját
nevét, a baleset helyszínét, és tő-
mondatokban a sérülttel kapcso-
latos néhány tudnivalót. Remél-
hetőleg Telkin is hamarosan lesz
olyan ingyenes elsősegély tan-
folyam, amilyen már korábban is
volt! Nem árt ugyanis felfrissíteni tu-

dásunkat, hiszen láthatjuk, hogy bármikor szükségünk lehet rá!

Büszke vagyok Gyurkovics Viktória és Tóth Szilvia gondo-
zónőimre, hogy ilyen ügyesen helyt álltak ebben a nehéz
helyzetben, hogy részt vettek az újraélesztésben, és hogy
sem a gyerekek, sem a beteg nem maradt egy pillanatig sem
segítség nélkül!

Kamlah Szilvia

Egy szomorú eset árnyékában… 
Mit tegyünk, amíg kiér a mentő?
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A közelmúltban történt sajnálatos haláleset minden érző
embert megrendített, hiszen nagyon hirtelen és felkavaróan
fiatalon ért véget egy élet. A veszteség nyilvánvalóan a család-
tagoknak a legfájóbb, de azoknak is felkavaró, akik részesei
voltak a tragédiának és segítették az életmentést.

Természetes kérdés egy ilyen helyzet kapcsán, hogy a
településen lévő magánkórház hogyan és milyen felté-
telekkel tud segítséget nyújtani hasonló helyzetben. Az telje-
sen egyértelmű, hogy az életmentés kötelessége minden
orvosnak és egészségügyi intézménynek, mégsem ennyire
egyszerű a kérdés megválaszolása, hiszen az esetek több-
sége nem egészségügyi intézményben vagy orvos jelen-
létében történik. Mivel az életveszélyes állapotoknál az
időtényező a legfontosabb, ezért elsődleges az azonnali
életmentés megkezdése és a mentőszolgálat értesítése a
lehető legpontosabb információk megadásával, mert a men-
tősök ennek alapján tudják megítélni a helyzet súlyosságát.
Előfordulhat azonban, hogy a jelenlévők között nincs élet-
mentésben jártas ember és a beteg szállításra alkalmasnak
tűnik: sajnos ebben az esetben sem jelent valódi alternatívát a
közelben lévő kórház, hiszen a laikus számára nem megítél-
hető, hogy az elmozdítással nem okoz-e nagyobb kárt az
eredeti problémánál. Egy ilyen felelőtlen döntéssel akár az is
megtörténhet, hogy emiatt következik be az egyébként elke-
rülhető haláleset.

Egy magánkórház esetében ráadásul nagyon kötött a szolgál-
tatási struktúra és ebbe a sürgősségi ellátás nem tartozik
bele sehol a világon: ennek oka, hogy a többszakmás állandó
készenlét és felszereltség biztosítása az egyik legdrágább
ellátás, ami megfizethetetlen költségekkel jár. A működés jel-
legéből adódóan egy magánkórházban könnyen előfordul-
hat olyan helyzet - főleg ügyeleti időben -, hogy éppen nincs
elérhető orvos, mert a két szülész-nőgyógyász és az anesz-
teziológus sürgősségi császármetszés miatt a műtőben van:
tehát bármilyen logikusnak is tűnhet a beszállítás, inkább a
mentők értesítését javasoljuk.    

Az életveszélyes állapot megszüntetése a Telki Kórházban is
ingyenesen történik, annak ellenére, hogy az intézménynek
nincs OEP szerződése. Az elmúlt 15 év konkrét tapasztalatai
alapján elmondható, hogy krízisszituációban nagyon nehézzé
válik a kommunikáció: ennek egyik oka, hogy az életveszélyes
helyzet mást jelent egy laikus számára és mást az orvosi pro-
tokoll szerint. Előfordult olyan eset, amikor az aggódó hozzá-
tartozó ragaszkodott az azonnali ellátáshoz és „cserben-
hagyásnak” élte meg azt, amikor az orvosunk a páciens
állapotának felmérése után nem látta szükségesnek az azon-
nali ellátást és a továbbirányítást kezdte el szervezni. Arra is
volt többször példa, hogy az életveszély elhárítása után java-
solt megfigyelés és további vizsgálatok költségét nehezmé-
nyezte a páciens, mert úgy gondolta, hogy ez is ingyenes
ellátás keretében járt volna.

A Telki Kórház vezetése a jelen cikk megjelenése előtt
egyértelmű állásfoglalást adott ki arra vonatkozóan, hogy min-

den sürgősségi ellátás során egyértelmű és világos kommu-
nikáció történjen azzal kapcsolatban, mikor van lehetőség az
állami ellátásba történő átirányításra, vagy milyen költségen
történik a további ellátás, amennyiben a Telki Kórházban
marad a páciens. 

A kórházon kívüli betegellátás kérdésében sajnos nincs
mozgástere sem a Telki Kórháznak, sem az itt dolgozó
orvosoknak: az ÁNTSZ engedély csak és kizárólag a Telki
Kórház területén végzett egészségügyi tevékenységre szól.
Az Önkormányzat két évvel ezelőtt kezdeményezett együtt-
működési elképzeléseinek is gátat szabott az, hogy mivel nincs
területi ellátási kötelezettségünk, ezért sem a helyi ügyeleti
ellátás javításában, sem egyéb állami kötelezettség átvál-
lalásában nincs lehetőségünk segíteni. Sajnos ez vonatkozik
a kórházon kívüli sürgősségi ellátásra is, ami nemcsak élet-
mentési kérdés, hanem jogi felelősség kérdése is. Annyiban
tudtunk segítséget nyújtani, hogy életmentő készüléket
helyeztünk el az iskolában, és a jelenlévőknek betanítottuk
annak használatát.

Ezen túl az is tény, hogy a magán-egészségügyi működtetés
nem teszi lehetővé a váratlan helyzetekre tartalékolt orvosok
foglalkoztatását, annak kockázata pedig nem vállalható, hogy
az ügyeletes orvos egy riasztás miatt házon kívül van és eset-
leg emiatt nem tud ellátni egy akut életveszélyes helyzetet a
benn fekvő páciensek valamelyikénél.

Az együttműködési megállapodás ezen körülmények miatt tar-
talmaz elsősorban preventív jellegű segítséget a Telki
lakosságnak: egy nagyon kedvezményes – kizárólag Telki
lakosoknak és közszolgálatot ellátó alkalmazottaknak igénybe
vehető - szűrési csomagot, ingyenes pajzsmirigy és érszűkület
szűrést az Egészség Napon, ingyenes felnőtt és gyermek
fogászati szűrést szervezett formában, ingyenes tájékoztató
előadásokat mind gyermekek, mind pedig szülők részére,
valamint pedagógusok egészségügyi felkészítését szervezett
formában.

Életveszély elhárítása a Telki
Kórházban
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

2013. január 22.

A hulladékszállítás díja

A képviselők január elsejei hatállyal visszamenőleg módosí-
tották a települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és
ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátásának díját. A
decemberi ülésen elfogadott emelés helyett idén a kormány-
zat által maximalizált mértékben, 4,2%-kal emelkednek a hul-
ladékszállítás díja.

A hulladékszállítás díjai 2013-ban:

Edényzet mértéke Hatályos díjak(Ft/ürítés)
80 literes 263 (bruttó 334,01)
110 literes 351 (bruttó 445,77) 
120 literes 381 (bruttó 483,87)
240 literes 743 (bruttó 943,61)
Környezetbarát zsák 307 (bruttó 389,89)

A hivatali SzMSz módosítása

A testület az általános iskolai oktatás és nevelés átalakítása, a
járási hivatalok létrejötte, a helyi közműszolgáltatással össze-
függő feladatok, szolgáltatók változása, de leginkább az
elsőfokú építéshatósági feladatok, hatáskörök elvonása miatt
az 1/2013. (01.25.) Ör. számú rendeletével módosította Telki

község képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.26.) Ör. számú rendeletét.
Feladat, hatáskör hiányában az érintett köztisztviselők köz-
szolgálati jogviszonyát meg kellett szüntetni, mivel további
foglalkoztatásukra nincs lehetőség.

Telki sportkoncepciója

A testület a bizottságok javaslatai alapján elfogadta a
település sportkoncepcióját.

Köztéri szobor

Amint arról előző számunkban és a honlapon részletesen
beszámoltunk, a köztéri szoborpályázatok közül a szakmai
zsűri Ciubuc Malvina munkáját találta megvalósításra
érdemesnek, így a kislányt ábrázoló szobor állhat a majdani
művelődési ház (régi postaépület) udvarán.

Ingatlan értékesítése

A testület a beérkezett vételi ajánlat alapján döntött arról, hogy
az (Öreghegy) Sármány utca 1411/2 hrsz-ú, 1181 m2 területű
ingatlant 10.629.000 Ft plusz Áfa összegért értékesíti azzal a
feltétellel, hogy a vevő a vételárat a szerződéskötéssel
egyidejűleg, egy összegben köteles megfizetni.

szb

Az önkormányzat feltett szándéka, hogy a környezet-
tudatosság és a spórolás jegyében lecsökkenti a kinyomtatott
Telki Naplók számát. 3 hónapig tartó felmérésünkben arra
szeretnénk választ kapni, hogy kik azok, akik továbbra is
szeretnénk papír alapon házhoz kapni a lapot.

A tervek szerint kisebb példányszámban ugyan, de változatlan
terjedelemben jelenne meg a jövőben is a Telki Napló, amely
az eddig megszokott módon már a nyomdába kerüléstől
fogva letölthető és olvasható a Telki Portálon. Emellett a hon-
lapot is érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni, ugyanis
ott mindig megtalálhatók a telkieket érintő friss hírek, prog-
ramok!

Aki továbbra is szívesen olvasná nyomtatott formában újsá-
gunkat, kérjük, név és cím megadásával jelezze szándékát az
önkormányzatnál a mellékelt lap kitöltésével, amelyet a Telki
Polgármesteri Hivatalban található gyűjtődobozban helyezzen
el, ügyfélfogadási időben!

Egy család továbbra is egy példányt igényelhet!

Ragaszkodik Ön a papír alapú 
Telki Naplóhoz?

Telki Napló igénylés
Kérjük, nyomtatott betűvel, olvasható módon töltsék ki
az alábbi jelentkezési ívet!

……..............................................……………………
Név

……..............................................………………………

……..............................................………………………
Cím

Kérném, hogy a Telki Naplót nyomtatott formában
továbbra is minden hónapban juttassák el részemre!

……………………………………..
Aláírás
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Fontos tudnivalók a
Budakeszi Járási Hivatalról

A pest megyei Budakeszi Járási Hivatal illetékességi területe
12 településre terjed ki. 
A megye lakosságának 6,9%-a él ebben a járásban.

A járási hivatalvezető: dr. Szelenczy Gabriella.

A Budakeszi Járási Hivatal

Szervezeti egységei Címe Telefon 

Járási Törzshivatal 2092 Budakeszi, ideiglenes 
Fő utca 179. 23/535-710 

(169-es mellék) 

Okmányirodai Osztály 2092 Budakeszi, ideiglenes
Dózsa György 23/457-301
tér 25.

Hatósági Osztály 2092 Budakeszi, ideiglenes 
Fő utca 179. 23/535-710 

(169-es mellék) 

Működést Támogató Osztály 2092 Budakeszi, ideiglenes 
Fő utca 179. 23/535-710 

(169-es mellék) 

Budakeszi Járási Hivatal szakigazgatási
szervei

Járási szakigazgatási szerv    Címe, Elérhetősége 

Budakeszi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
23/535-710 (163-as mellék) 

Budakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala (ideiglenesen
elköltözött) 1036 Budapest, Lajos utca 160-162.

1-250-2570 1-388-7956 

Budakeszi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2072 Zsámbék, Zichy tér 1.
23/342-280   

Elköltözött a Földhivatal

A Budakörnyéki Járási Földhi-
vatal ügyfélszolgálata a 1036
Budapest, Lajos u. 160-162.
szám alatti irodaházból átmene-
tileg új helyre költözött.

Személyes ügyfélfogadásra feb-
ruártól a 1097 Budapest, Köny-ves Kálmán körút 12-14. szám
alatt található Lurdy Házban kialakított kirendeltségen van
lehetőség.

A Lurdy Házban elérhető földhivatali szolgáltatá-
sok

Hétfőtől csütörtökig 8.30-15.45 óráig,
Pénteken 8.30-12.00 óráig:

• hiteles tulajdoni lap másolat kiadás
• földhasználati lap másolat kiadás
• nem hiteles térképmásolat kiadás

Minden munkanap 8.30-12.00:
• iratbeadás (kérelmek, földhasználati adatbejelentések, stb.)

A Budakörnyéki Járási Földhivatal ideiglenes
székhelyén (1051 Budapest, Sas u. 19. szám alatt)
elérhető földhivatali szolgáltatások

Hétfőn és szerdán 8.30-16.00 óráig,
pénteken 8.30-12.00 óráig:

• betekintés az ingatlan-nyilvántartásba
• hiteles térképmásolat kiadás
• földmérési adatszolgáltatás
• iratbetekintés, iratmásolat megrendelése

Érkeznek a kéményseprők

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
63/2012. ( XII.11.) BM rendelet és a
347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet
értelmében előírt kötelező kémény-
seprőipari közszolgáltatás körébe tar-
tozó feladatokat a települési közigaz-
gatási területén a 2013. március 1. és
március 28. közötti időszakban a Ma-
gyar Kémény Kft. dolgozói látják el.

A társaság alkalmazottai névre szóló megbízólevéllel ren-
delkeznek. Kérjük a lakosságot, hogy segítsék munkájukat!

Makranczi László jegyző
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Iskolánkban a sakkoktatás
gyakorlatilag egyidős az
intézmény működésével: a
kezdetektől jelen volt a
délutáni foglalkozások között.
Két éve azonban már heti két
alkalommal tantárgyként is
szerepel az alsó tagozatos
diákok órarendjében.

Gondolom, sokakban felvetődik a kérdés; miért éppen a
sakk? Nos, nagyon egyszerű a válasz. A királyos játék számos
tanulási képességet fejleszt oly módon, hogy azt a gyerekek
nem fáradtságos munkaként, hanem játékként élik meg.
Ráadásul a fejlesztés a tanulók olyan életszakaszában
történik, amikor a legfogékonyabbak arra.
Annak érdekében, hogy a közoktatást érintő változások után
is tantárgyként oktathassuk az iskolában a sakkot, az
intézmény tantervfejlesztő csoportja az alsó tagozat négy
évfolyamát érintő sakk-logika programot dolgozott ki.
A program időközben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
akkreditációs folyamatában kerettantervvé nőtte ki magát,
így 2013 szeptemberétől Magyarország összes általános
iskolájában választható tantárgy lesz.
Ezt a tényt intézményünk jelentős sikerként könyvelheti el! A
kerettanterv minőségét jelzi, hogy iskolánkat kérte fel az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egy 60 órás pedagógus
továbbképzés kidolgozására a sakk-logika oktatást illetően. A
program kidolgozása már a végéhez közeledik. Reményeink
szerint a Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lesz
az ország egyik legjelentősebb pedagógus továbbképző
központja a sakk-logika oktatást illetően.
A program népszerűsítése érdekében február 5-től 7-ig szak-

mai napokat rendeztünk, melynek témája az iskolai keretek
között történő sakk-logika oktatás volt.
A rendezvényen az általunk elkészített kerettanterv bemu-
tatása mellett az érdeklődők betekinthettek a sakk-, illetve
logika órákba. Részt vehettek az ötödikes, illetve hatodikos
matematika tehetséggondozó órákon, valamint a haladó
sakkozók szakkörén.
A tanítási órák után minden nap más témában hallhattak
előadásokat, amelyek a sakk-logika-játék-képességfej-
lesztés-tehetséggondozás összefüggéseire mutattak rá.
Az izgalmas előadásokat Dr. Dúró Zsuzsanna egyetemi
tanár, tehetséggondozó szakembernek, Jacsó Lászlóné
tanító, matematika szakos pedagógus, szakértőnek és
Farkas Gábor pszichopedagógusnak köszönhettük.
Az ebéd után Rácz Ildikónak és az iskola pedagógusainak
segítségével közel 70 féle logikai és egyéb képességfejlesztő
játékkal ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A három napos rendezvényen több mint százan vettek részt.
Többnyire az ország különböző tájairól érkező igazgatók,
tanítók, tanárok látogattak meg minket, de voltak óvo-
dapedagógusok, valamint érdeklődő szülők is.
A programot az Apáczai Kiadó, a Budakeszi Tankerület, az
önkormányzat, az iskola pedagógusai, valamint a telki szülők
támogatták. Diákjaink a tanórai „produkciójuk” mellett a
játékbemutatókon vállaltak aktív közreműködést.
Mindenkinek nagyon köszönjük a támogató hozzáállását!
A szülőknek ezúton külön tolmácsolom a résztvevők és a
magunk köszönetét a finom és dekoratív süteményekért, a
pedagógusoknak pedig azért a példaértékű munkáért, amit a
rendezvény sikere érdekében tettek!

Sarlós Erzsébet - igazgató

Óriási sikert ért el iskolánk a 
sakkoktatásban

A 2013-as év is eseménydús kezdést hozott a sakkozni
szerető telki gyerekek életében. Január 27-én megren-
dezésre került a Zsámbék Környéki Gyermekek Sakkverseny-
sorozatának  5., utolsó fordulója, mely egyben az I. Budakeszi
Járási Sakk Diákolimpia is volt. A Budakeszi Erkel Művelődési

Központban rendezett versenyen telki versenyzőink ismét
kitűnően szerepeltek. Egyúttal az összesített verseny,
valamint a csapatok versenyének eredményhirdetése is
megtörtént.

I. Budakeszi Járási Sakk Diákolimpia 
1.-2. osztályosok: 3.-4. osztályos lányok:
1. Persányi Barnabás (Telki) 1. Persányi Nóra (Telki)
2. Gombócz Ferenc (Páty) 2. Moore Annika (Telki)
3. Király Regő (Páty) 3. Gombócz Judit (Páty)
4. Csanády Zsombor (Telki) 4. Debreczeny Luca (Telki)
5. Láng Bertalan (Telki)
6. Takács Benedek (Páty)

3.-4. osztályos fiúk: Felsősök:
1. Juhász Balázs (Páty) 1. Czene Kristóf (Zsámbék)
2. Szabolcsi László (Telki) 2. Juhász Ádám (Páty)
3. Barta Péter (Telki) 3. Csókai Tamás (Páty)
4. Láng Barnabás (Telki) 4. Ács Barnabás (Páty)
5. Danics Simon (Telki) 5. Czene Tamás (Zsámbék)
6. Fodor Gergő (Páty) 6. Mazug László (Zsámbék)
7. Halka Márk (Budakeszi) 7. Mazug Péter (Zsámbék)
8. Mészáros Viktor (Páty)

Sakkhírek
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Az óvodások versenyének eredményei az 5. fordulóban:
1. Persányi Bálint (Telki)
2. Szondy Péter (Telki)
3. Debreczeny Iván (Telki)
4. Andirkó László (Zsámbék)

Összetett egyéni eredmények (az 5 forduló összesítése)
1.-2. osztályosok: 3.-4. osztályos lányok:
1. Persányi Barnabás (Telki) 1. Persányi Nóra (Telki)
2. Gombócz Ferenc (Páty) 2. Moore Annika (Telki)
3. Király Regő (Páty) 3. Földvári-Nagy Csepke (Telki)
4. Ábrahám Balázs (Zsámbék) 4. Drahos Nóra (Telki)
5. Csanády Zsombor (Telki) 5. Gombócz Judit (Páty)
6. Láng Bertalan (Telki) 6. Debreczeny Luca (Telki)

3.-4. osztályos fiúk: Felsősök:
1. Juhász Balázs (Páty) 1. Juhász Ádám (Páty)
2. Danics Simon (Telki) 2. Czene Kristóf (Zsámbék)
3. Barta Péter (Telki) 3. Czene Tamás (Zsámbék)
4. Láng Barnabás (Telki) 4. Ács Bendegúz (Páty)
5. Fodor Gergő (Páty) 5. Mazug László (Zsámbék)
6. Szabolcsi László (Telki) 6. Csókai Tamás (Zsámbék)

Ovisok:
1. Persányi Bálint (Telki)
2. Szondy Péter (Telki)
3. Andirkó László (Zsámbék)
4. Debreczeny Iván (Telki)

Csapat végeredmények:
Alsósok:
1. Telki 1. csapata (Persányi Barnabás, Persányi Nóra, Danics Simon)
2. Páty (Juhász Balázs, Gombócz Ferenc, Király Regő)
3. Telki 2. csapata (Moore Annika, Földvári-Nagy Csepke, Barta Péter)

Felsősök:
1. Zsámbék ( Czene Kristóf, Czene Tamás, Mazug László)
2. Páty (Juhász Ádám, Ács Bendegúz, Ács Barnabás)  

2013. évi Országos Óvodás Sakkbajnokság
Végül, de nem utolsó sorban, külön dícséretet érdemelnek a
Zsámbéki-medencéből érkező ovisok, akik a február 2-án
Kőbányán megrendezett 2013-as Országos Óvodás Sakkbaj-
nokságon bizonyították, milyen erős a térség sakk utánpótlása.
A Budapesti Sakkszövetség által rendezett 7 fordulós rapid
versenyen 76 versenyzőből Persányi Bálintka Telkiből 4. lett,
míg Andirkó Lacika Zsámbékról a 16. helyet szerezte meg!
Ezúton is gratulálunk a gyerekeknek, valamint  Pregizter tanár
úrnak az eredményekhez!

A szervezők legjobb
szándéka és áldozatos
munkája ellenére évről-
évre érezhetünk valami
bosszantót a Faludisznaja
kapcsán, ami mellett ezút-
tal nem mehetünk el szó
nélkül!
Idén egyértelművé vált,

hogy akármennyire finomak a disznóságok, akármilyen kiváló
rendezvény hangulata, néhányan - sőt, sajnos egyre többen -
csak egy olcsó konyhának tekintik.
Február 26-án délután 2 óra felé - miután addig minden szu-
perül zajlott, mondhatni flottul ment a Faludisznaján - elkezdett
duzzadni a sor az ételpultnál. Ez elsőre érthetőnek is tűnt,
hiszen megkezdődött a véres- és májas hurkák, valamint a
kolbászok sütése. Az azonban már kevésbé volt kellemes,
amikor arra lehettünk figyelmesek - mindannyian, akik végig
jelen voltunk és egyébként jól szórakoztunk a rendezvényen -,
hogy egyesek, sőt, kifejezetten sokan hatalmas ételhordókkal,
nagy dobozokkal érkeztek, és éppen csak a 800 Ft/3 adag ár
kedvezősége miatt látogattak el a rendezvényre, de jól
láthatóan a sorban állás után már el is tűntek a helyszínről.
Miközben a sor borzasztóan lassan haladt - és nem azért, mert
nem készültek tempósan a finomságok, hanem mert sokan
emberenként fél tucatnyi adagot vittek el -, alig ültek az asz-

taloknál, ami jelezte, a többség sajnosnem a közösségért, a
hangulatért, vagy a beszélgetésekért látogatott el a Faludisz-
najára…
Nem arról van szó, hogy bárkitől sajnálnánk a kifizetett ételt,
hanem arról, hogy egyesek sajnos csak az olcsó ebédet látják
a rendezvényben, és miután 6-8 adagot kikértek ételhordójuk-
ba, nem maradtak egy percet sem - ezzel ráadásul a később
érkezőknek ételjegyet és hurkakolbászt sem hagyva!
A Faludisznajának pedig éppen az lenne a célja, azaz az
értelme, hogy a közösséget erősítse azáltal, hogy akik elláto-
gatnak rá, beszélgetnek, mulatnak, ismerkednek, vagy
legalábbis egy időre részt vesznek az eseményen, amihez
ezúttal is minden adott volt. Ha csak egy ételhordós olcsó ételt
kínáló rendezvény lenne rászorulóknak, senki nem lenne fel-
háborodva, de itt nem erről van szó! Nem elég, hogy a sok
adagot hazavivő egyének a sort feltartják, még csak nem is
tisztelik meg részvételükkel a rendezvényt és a kitűzött céljait!
Ha ez a tendencia nem változik meg, sajnos előbb vagy utóbb
alapvető értelmét veszti el a Faludisznaja, és így az egyik leg-
nagyobb közösségi rendezvényünk eltűnhet a süllyesztőben!
Óvjuk meg együtt ezt a faluünnepet, s ha ellátogatunk rá, ne
csupán olcsó konyhának, hanem megtisztelve a szervezőket és
lakostársainkat, egy igazi közösségi rendezvénynek tekintsük!
Köszönet illeti a színvonalas rendezvény szervezőit és
tevékeny résztvevőit!

szb

Remek rendezvény kis bosszúsággal
Sokan fittyet hánytak a Faludisznaja közösségi jellegére



Közösség 11

www.telki.hu

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy az idei, 10. Alapítványi Bál is sikerrel zárult
és várakozáson felüli létszámban tölthettük együtt február
első szombat estéjét!
A rendezvény sikerének záloga ezúttal is a közösségi össze-
fogás és az adakozási szándék volt, amit reményeink szerint
tudtunk viszonozni egy kellemes estével!

Az idei nyereség 1.046.900 Ft
A Diák Önkormányzat a ruhatárnál kapott adományokból
36.300 Ft-ot gyűjtött össze! A tombola szinte teljes egészében
megismételte a tavalyi bevételt: 235.500 Ft volt. A támogatói
jegyekből jóval alacsonyabb összeg folyt be, mint az előző
években, de a falu lakossága nagyobb számban döntött a
bálba történő eljövetel mellett.
Az elmúlt öt évben nem volt ekkora érdeklődés a rendezvény
iránt, mint az idén. Még egyszer köszönjük!
Ugyancsak nagy köszönettel tartozunk a Szülői Munkakö-
zösség minden lelkes tagjának és a szülőknek az előké-
születek során, a jegyárusításban, a dekorációban, valamint a
bál helyszínén történt segítségért! Köszönünk minden olyan
adományt, beleértve a helyszín biztosítását is, amely a bál
színvonalas és kellemes lebonyolítását lehetővé tették!
Köszönjük az Óvoda pedagógusainak a kedves és szórakoz-
tató rövid kis műsort, az “apáca show-t” !
A befolyt összeget az óvoda udvari árnyékolók és a
homokozók letakarására alkalmas eszközök vásárlására,
valamint udvari játékokra fogja felhasználni, az iskola pedig a
gyermekek fejlesztéséhez és a tehetséggondozáshoz szük-
séges speciális eszközök, könyvek és segédanyagok beszer-
zésére szánja. A pénzösszegek tényleges felhasználásáról
folyamatos tájékoztatást szeretnénk nyújtani a rendelkezésre
álló internetes felületeken (az alapítvány Facebook oldala, a
Telki Portál és az iskola, valamint az óvoda honlapjai).
A ruhatárnál befolyt összeggel teljes egészében a DÖK ren-
delkezik.
Amennyiben követni szeretné az alapítvány életét napról

napra, a http://www.facebook.com/alapitvany.ovodaisko-
latelkiben Facebook oldalon egy „like” kattintással vagy
ismerősnek jelöléssel megteheti. Ugyanitt lehetőség nyílik
üzenni, észrevételt és javaslatot tenni az alapítvány felé a
kuratóriumi tagok személyes vagy e-mailben történő megke-
resése mellett. Reményeink szerint a jövőben az alapítvány
saját weboldalán tudunk folyamatos tájékoztatást adni az
alapítvány munkájáról, terveiről és az adományok fel-
használásáról.

Néhány hír még a bállal kapcsolatban:
Rengeteg gyönyörű fénykép készült a bál ideje alatt. Egy kis
ízelítő megtekinthető az Alapítvány facebook oldalán a
(„Alapítvány Óvoda-Iskola Telkiben”) http://www.facebook.
com/alapitvany.ovodaiskolatelkiben linken.
További képekről (összesen kb. 400 db) Csernok Krisztánál
lehet érdeklődni. Ezeket terjedelmük és személyiségi okok
miatt nem tesszük fel közösségi megosztó portálokra.
A helyszínen önzetlen felajánlásként Vanó Zsuzsa fényképész
által készített képek elérhetőek Sütő Adriennél (sutoadri-
enn@gmail.com).
Készült egy rövid videóösszefoglaló is: http://www.youtube.
com/watch?v=Zt56DpuXIzo&feature=youtu.be
A bál kapuinak bezárása után az alábbi talált tárgyak keresik
gazdáikat: egy gyönyörű női sál; három nagyméretű esernyő.

Ha még nem került minden tombolajegy kidobásra a zsebek-
ből, az alábbi jegyek ajándékai várják a szerencsés nyerte-
seket:

• Sárga háromszög jelölésű 79
• Sárga jelöletlen 43
• Piros jelöletlen 92
• Sárga kerek jelölésű 23
• Sárga jelöletlen 83
• Sárga háromszög jelölésű 59
• Sárga kerek jelölésű 100
• Sárga jelöletlen 50
• Zöld jelöletlen 73
• Kék jelöletlen 6
• Sárga jelöletlen 97

A talált tárgyak és ajándékok átvétele: Csernok Kriszta (Tel:
30-650-66-11, email: kriszta@septowin.hu)

Üdvözlettel és köszönettel:
Az Alapítvány Kutaróriuma:

Csernok Krisztina, Dr. Sütő Adrienn (+36 30 9946474 )
Homolya Vera, Jeck János, Kolláth Klára, Szalay László

Szigeti Antal, Tóth Eszter
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Március 23-án, szombaton tartjuk a hagyományos tavaszi
falutakarítást, amelyet az idén a faluban található erdősávok
védelmének szentelünk. A munka, amelyet elvégzünk, egy-
egy, különösen szemetes szakasznak a megtisztítása lesz.
Kihordjuk és elszállíttatjuk az ág- vagy fűnyesedéket, egyéb
hulladékot, kirakunk néhány madárodút. 
A helyszínt vagy helyszíneket a következő hetekben
választjuk ki. Javaslatokat várunk a kokukk@kokukk.hu címre!
Természetesen most is örömmel vesszük önszerveződő
helyi csoportok jelentkezését, ugyanezen a címen.

A takarítás helyszíneit időben közzétesszük plakátokon, a
www.telki.hu és a www.kokukk.hu honlapokon, valamint a
Facebookon is. Március 23-án ezeken a meghirdetett
helyszíneken fogunk gyülekezni fél 10-kor!

A munka kb. délig tart majd, de aki nem tud végig ott lenni, azt
is várjuk! Strapabíró, erősebb kesztyűt mindenki hozzon
magával. Szemetes zsákokat és szerszámokat biztosítunk.  

KoKuKK Egyesület

Tavaszi falutakarítás – a telki
erdősávok védelmében

„ÉN VAGYOK” prózaíró pályázat és
Kodolányi-koszorúzás
Szeretettel hívjuk és várjuk a pályázókat, hozzátartozóikat, az
író tisztelőit és minden kedves érdeklődőt 2013. március 8-án
17 órakor a Telki Pipacsvirág Általános Iskolában berendezett
Kodolányi János Fal(u)múzeumba, ahol sor kerül az „Én
vagyok” prózaíró pályázat eredményhirdetésére.

Az eredményhirdetés után megkoszorúzzuk az 1899-ben
Telkiben született író szülőházán elhelyezett emléktáblát.

KOKUKK Egyesület 
MKR
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Természet

A falut járva sok helyen,
közterületeken, de ma-
gántelkeken is látunk
kisebb-nagyobb aká-
cos-bokros foltokat,
sávokat. A magántelkek
gazdái sokszor kiirtják
ezeket a megörökölt,
kócos, zöld szigeteket,
a közterületen fekvő-
ket pedig kihordott fű- és

ágnyesedék, sitt, szemét csúfítja el. Városias környezethez,
kertészeti magazinok képeihez szokott szemünk rendetlennek,
kulturálatlannak láthatja őket, pedig felfedezhetné bennük az
értéket: a természetességet, az életet.
Gyerekkoromban (egy másik) falu szélén laktunk, mellettünk
nagy nádas terpeszkedett, jókora nyárfákkal. Helyenként elég
szemetes is volt, a falubeliek időnként kihozták a kályhában
nem elégő hulladékot. Mégis gyakran találkoztunk arrafelé a
falunkból elűzött, és nyaranta hazalátogató németekkel. Ámulva
hallgatták a hangos békakórust, vadvirágot szedtek csokorba, és
egészen odavoltak. Csak nevettünk rajtuk. Amióta láttam a faltól-
falig díszburkolattal fedett, a hézagokban akkurátusan parkosított
falvakat, a fűnyíróval karbantartott határt, jobban értem a
lelkesedésüket.

Mezővédő erdősávok – egy falu közepén?
A II. világháború után, az addigi kisparcellás földművelést felvál-
totta a nagyüzemi gazdálkodási forma. A tagosítás és a nagy-
arányú gépesítés eredményeként sokhektáros, egybefüggő
táblák alakultak ki. A gazdálkodók kipucolták a megművelt
területek közül a nagyüzemi mezőgazdaság számára akadályt
jelentő, „haszontalan” bozótosokat, erdőfoltokat, azaz a
maradék természetes vagy természetközeli élőhelyeket. Az 50-
es és 60-as években aztán kampányszerűen kezdődött el az ún.
„mezővédő” erdősávok kialakítása a dűlőutak, határmezs-
gyék, árkok, vízfolyások mentén. A korszak oly sok kampánya
között az erdősávok létesítése azon kevesek közé tartozik,
amelyeket számos, így természetvédelmi szempontból ma is
helyesnek tekinthetünk. Ezek a fás-cserjés erdősávok Telki
környékén is részben ekkor alakulhattak ki. Jellemzően 10-15 m
szélesek, faszintjüket főleg fehér akác alkotja, a cserjeszintben
megtalálható a fehér akác, a fekete bodza, az egybibés
galagonya, a gyepűrózsa, a közönséges boróka, a fákra felfut a
közönséges iszalag, a gyepszintben pedig nitrogénkedvelő
lágyszárúak uralkodnak. A rendszerváltás után Telki beépített
területei erőteljes növekedésnek indultak, és az erdősávok egy
része belterületbe került. Ezzel egyidőben sajnos elindult a
védősávok degradálódása is: szerves és szervetlen hulladék
illegális lerakása, engedély nélküli tűzifa-kivétel és ritkítás,
helyenként pedig teljes felszámolás tizedeli azóta fokozottan a
védősávokat.

A mezővédő erdősávok hasznosak
Az erdősávok fő funkciója a szél mérséklése, ami csökkenti a
talaj elhordását, a széleróziót. A védősáv ezen túl megköti a
szálló port, csökkenti a napi hőingást, segíti a páraképződést a
talaj feletti légrétegben, így aszályos időben a növények
túlélését. A szélsebesség csökkentésével mérséklődik a szél
párologtató hatása, így a védősávok védenek a kiszáradástól,
összességében pedig egy kedvezőbb mikroklíma kialakulását

teszik lehetővé. A szeles Zsámbéki-medencében, és különösen
egy olyan gyorsan növekedő településen, mint Telki, ahol még
fiatal és fejletlen a kertek és a közterek növényzete, a védősá-
vok szélfogó hatásának fontos életminőség-javító szerepe van. 
Az erdősávok olyan élőhelyfoltok, melyek kvázi-természetes
jellegükkel hozzájárulnak az eredeti állat- és növényvilág fenn-
maradásához. Miután a kultúrterületek mátrixában azoktól
eltérő élőhelyi feltételeket biztosítanak, fontos tényezői a
település és környezete biodiverzitásának. A Telkit övező „kipu-
colt” agrársivatagban, valamint a belterület intenzíven gondozott
magán- és közkertjei között (alacsonyra nyírt, műtrágyázott és
locsolt gyep, jól fésült növényzet) ezek a védősávok ter-
mészetközeli élőhelyet biztosítanak számos énekesmadárnak,
kisrágcsálónak, rovarnak, sőt kisvadnak. Sajátos, szalagszerű
alakjuk következtében amellett, hogy konstans élőhelyek,
„ökológiai folyosóként” is működnek, elősegítve a fauna tag-
jainak terjedését és migrációját. 
Gondoljunk csak pl. a környezetünkben élő énekesmadarakra!
Számtalan olyan madárfaj van, amely erdősávokban, bokrosok-
ban fészkel. A fekete- és az énekes rigó már március elején
megkezdi a tojásrakást. A barátposzáta vagy a szép hangú
fülemüle április végén, míg a későn érkező tövisszúró gébics
május második felében kezdi meg a költést. Ezek a bokros
területek így gyakorlatilag február végétől egészen augusztus
közepéig számtalan védett madárfajnak nyújtanak fészkelőhe-
lyet. Ezért különösen nagy természetvédelmi problémát jelen-
tenek a február közepétől augusztus közepéig terjedő idő-
szakban a cserjék irtására irányuló munkák, hiszen adott
területen a cserjésekben élő madárfajok helyi állományának tel-
jes eltűnéséhez vezetnek.

A mezővédő erdősávok szépek
Szépek, mert üdék, természetesek, szabálytalanok. Szép, ahogy
kontrasztot képeznek a „rendes”, szabályos kertekkel és házak-
kal, szántóföldekkel, s így változatossá teszik a települést, a tájat.
Ha még nem látjuk a szépségüket, kezdjük el szoktatni hozzá a
szemünket! Nem kell hozzá sok idő, és megtanuljuk szeretni a
pazar akác-, kökény-, galagonya-,  bodzavirágzást, az akác bi-
zarr téli ágrendszerét, a sokféle madarat, a minierdőt, a
vadregényt a falu közepén. 
És ne hordjuk a szemetünket (a „biológiailag lebomlót” sem!) a
bokrok alá, mert innentől csakugyan csúf és kulturálatlan. De ez
nem az erdősáv, hanem a mi hibánk! 

És még gondozni se kell. Csak hagyjuk őket
békén!
Szerepüket az erdősávok akkor tudják hasznosan betölteni, ha
minél természetközelibb formában maradnak meg. Ezért kerülni
kell az emberi zavarást, beavatkozást. Nem kell „kitisztítani”, met-
szegetni, mert a cserjeszint ritkításával a jótékony hatások nagy
része sérül. Ráadásul a kivágott cserjék helyét egyhamar invá-
ziós és allergén lágyszárúak vehetik át (pl. parlagfű), amit aztán
onnantól folyamatosan irtani kell. Viszont egy zárt, háborítatlan
védősávban az árnyékolás miatt ezek a növények nem fordul-
nak elő. A fenntartás legfeljebb a kiszáradt és balesetveszélyes
fák kivágására szorítkozhat, bár a szélesebb sávokban ez se
szükséges, a holtfa jelenléte ugyanis ökológiai szempontból kívá-
natos. És, ha majd egyszer ezt is megérjük, a korábbi védősá-
vok helyreállítása során érdemes lehet akác helyett őshonos
fafajokat betelepíteni.

KoKuKK Egyesület

A „bozót” védelmében
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Karsai Zsófia keramikus iparművész igazi alkotói légkörben él.
Férje, Holló István ugyancsak művész, és gyermekei, Peti és
Dorka jócskán örököltek a művészi vénából.
A Telkiben élő művésznő több területen is otthonosan alkot.
Használati tárgyakat, kiállítási műveket, díjakat éppúgy készít,
mint egyedi, helyszínekre megrendelt műveket.
Mindegy, hogy Karsai Zsófia milyen méretben dolgozik –
legyen az ékszer vagy egy termet betöltő mű – az arányok,
színek és a sajátos atmoszféra árulkodnak arról, hogy a
műveket ugyanaz a művész alkotta.
Karsai Zsófia munkásságára az is nagyon jellemző, hogy tár-
gyaival szinte minden esetben foglalkozni kell. Csak akkor
tudjuk a tárgyakat felfedezni teljes mivoltukban, ha feléjük
dobunk, megmozgatjuk, belenézünk, kinyitjuk, vagy éppen-
séggel viseljük őket. Így csábítja a művész együttműködésre a
befogadót, hogy kialakulhasson a személyes viszony, és az a
fontos megélés, hogy tulajdonképpen a néző fejezheti be az
alkotást saját mozdulatával, asszociációival.
A művésznő ars poétikája így hangzik: „Az a szándékom,
hogy a tárgyaim felfedezésével töltött idő azt a szerepet
töltse be, ami a japán zen mesterek által kidolgozott teaszer-
tartásnak is része: a teaházakhoz vezető út. Az ÚT, ami ka-
nyargósságával és göröngyös lépőköveivel arra készteti a
tipegőt, hogy a lába elé nézzen, és ez a koncentráció

eltérítse a gondolatait a
mindennapi gondjaitól.”
Karsai Zsófia Ferenczy
Noémi-díjas művész.
Számtalan csoportos kiál-
lításon részt vett itthon és
külföldön egyaránt. Több
hazai és külföldi közgyűjte-
ményben fellelhetők al-
kotásai, többek közt az
Iparművészeti Múzeum-
ban, a pécsi Janus Panno-
nius Múzeumban, a szé-
kesfehérvári István Király
Múzeumban, valamint a
Nemzetközi Kerámia Stú-
dió páratlan gyűjteményét
is gazdagítják munkái.
2010-től a Nemzetközi
Kerámia Akadémia (IAC) tagja.
Aki bővebben szeretné megismerni a művésznő
munkásságát, ezen a honlapon tájékozódhat:
www.zsof iakarsa i .com

Fotó: Molnár Géza, Nemes Péter

A hónap alkotója: Karsai Zsófia

Budapest nagydíj
Az évenként megrendezett
Nemzetközi Könyvfesztivál
Budapest Nagydíja.
Az érmet a fiók rejti.

Belsőhang
A tárgy billegtetésekor a
függesztett gömb és a benne lévő
kis golyók különböző hangokat
adnak.

Homoknyomda
Mulandó formában örök üzenet.

Egyensúly

Három kívánság
A négyzetes lyukba felülről
belenézve egy aranyhalacska látható

Jósda
„JÓSDA” című tárgyam egy egy-
személyes játék, amely a véletlen
segítségével megajándékozza a
befogadót egy filozófikus mondat-
tal. A forgatható hengerekkel sor-
solt irányok juttatják el a
középről induló játékost egy
Weöres szöveghez.

Falikép
Részlet Hamvas Béla Vízöntő című
esszéjéből

Aforizma
A hengereket forgatva lehet a
szövegeket elolvasni.
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A felelős állattartónak mindenképpen
ivartalanítania kell macskáját, ameny-
nyiben azt nem tenyésztési céllal tart-
ja. Ennek okai a következők:
Közismert, hogy Magyarországon a
kóbor, gazdátlan állatok száma rend-
kívül magas, holott ezekben a

statisztikákban nincsenek benne azok az egyedek, ame-
lyeknek ugyan van gazdája, de nem kapják meg a szükséges
gondoskodást.  Ne szaporítsuk tovább az ilyen állatok számát!
Ha esetleg el is tudnánk ajándékozni egy-egy kiscica almot,
akkor inkább menjünk el egy menhelyre és segítsünk a már
megszületett és szenvedő állatokon, minthogy újabbakat
segítsünk a világra!
Általános jelenség, hogy a nőstény macska-tartók szem-
besülnek a túlszaporodás problémájával, de a kandúrok
gazdái erről nem vesznek tudomást. Pedig a gazdátlan, sa-
nyarú sorsú kiscicák megszületéséért ők éppoly felelősek!
A nem ivartalanított állatokkal igen nehéz együtt élni. A
nőstény macskák viselkedése ivarzáskor megváltozik, izga-
tottak, hempergőznek, hangosan nyivákolnak és sokkal töb-
bet ürítenek vizeletet a lakás legkülönbözőbb szögleteiben.
Az ivarérett kandúrok vizelete és speciális szaganyagai, ame-
lyek spriccelésével időnként megjelölik a ház különböző
pontjait, rendkívül bűzös.
A nem ivartalanított macskák messze elcsatangolnak, nagy
területeket járnak be, ezért sokkal nagyobb eséllyel lesznek
autóbalesetek vagy kutyaharapások áldozatai. Kullancsokkal
vagy féregpetékkel is gyakrabban fertőződnek.
A kandúrok párzási időszakban alig táplálkoznak, szinte min-
den idejüket verekedéssel töltik. A harapások, karmolások
általában egymás fejét érik, így szinte kivétel nélkül megál-
lapítható a fültőmirigy (nyálmirigy) gyulladása, a fülek hara-
pott sebei, sokszor a szaruhártya sérülése a szemek kar-
molása következtében. A mély harapások nyomán nagyon
gyakran gennyesztő baktériumok szaporodnak el a fej, nyak
szöveteiben és gennyel telt kötőszövetes képletek(tályogok)
alakulnak ki.
A verekedés közben a közeli kontaktus miatt a kóbor, gondo-
zatlan egyedektől bolhát, fülatkát, egyéb parazitákat kapnak
el a kandúrok.
Ebben az időszakban immunállapotuk jelentősen gyengül,
minden fertőzésre fogékonyabbá válnak. Számos gyó-
gyíthatatlan betegség vírusával fertőződhetnek, mint ami-
lyen pl.: a macskaleucosis, a macska-AIDS vagy a fertőző
hashártyagyulladás (FIP) vírusa. Ezek közül nem minden
betegség ellen létezik vakcina.
A nőstény macskák az első ivarzásukkor még nem érik el a
teljes testi fejlettséget, ezért vemhesülésük ekkor még nem
javasolt. Ilyen esetben az ellés és a szoptatás során
szervezetük rendkívül „lezsarolódik”.
A különféle fogamzásgátló (tablettás, injekciós) készítmények
állatoknál nagyon sok mellékhatással rendelkeznek, és
komoly betegségeket okozhatnak, ezek közül nem ritka kórkép

a méhmirigyek elfajulása, gennyes méhgyulladás, stb…
Tudományosan megalapozott tény, hogy a nőstények ivarta-
lanítása az első ivarzás előtt – nemhogy nem jár
egészségkárosodással – hanem számos középkorú, idős
állatoknál gyakran előforduló betegség kockázatát jelen-
tősen csökkenti. Gennyes méhgyulladás ivartalanított állatok-
ban nem fordul elő, az emlődaganatok kialakulásának esé-
lye minimálisra csökken, ahogy a macskákban előforduló, az
emlők mirigyszövetének túlburjánzásával járó betegségnek is
(hyperplasias fibroadenoma komplex). Egyébként, ha az
említett betegségeket diagnosztizálják egy nem ivartalanított
állatban, akkor azok orvoslásának része szintén az ivarta-
lanítás lesz, de ekkor már egy idős, beteg állatban kell
elvégezni ugyanazt a műtétet, amelynek kockázata jóval na-
gyobb, mintha azt megelőzésképpen már fiatal korban
elvégezték volna.
Az állattartók sokszor élnek különféle kifogásokkal az ivarta-
lanítással kapcsolatban, a leggyakoribbak a következők:
Sokszor magasnak találják a műtéti költségeket. Ezzel kapcso-
latban meg kell fontolni, hogy mekkora lenne az évente
születő kismacska-almok felnevelésére fordított összeg.
Vagy ha nem szándékoznak megtartani a kiscicákat, meny-
nyibe kerül a vemhes, szoptató anyamacska, az esetleges
komplikációval járó ellés állatorvosi ellátása. Kevesen tudják,
hogy a kiscicákat legszakszerűbben 8-10 hetes korban lenne
szabad csak új tulajdonosnak adni, erre a korra viszont már 2-
3 oltással kéne rendelkezniük. Tehát ha gondos állattartóként
szeretnénk almot, az jóval költségesebb, mint az ivartalanítás.
Kandúroknál a fent részletezett számtalan fertőzés, betegség
állatorvosi ellátása, néhány havonta jelentkező, jóval maga-
sabb költséget jelent. Az ivartalanítás költsége viszont egy-
szeri, tervezhető összeg, amelyet egy állatra, életének 15-20
éve alatt egyszer kell ráköltenünk.
Gyakori hiedelem, hogy az ivartalanított állat mindenképpen
elhízik és ellustul. Valójában ez ilyen formában nem igaz. Az
ivartalanított állat csak akkor hízik el, ha a tulajdonos a szük-
ségesnél magasabb energiájú táplálékkal eteti.  Mivel ismert,
hogy ivartalanítás után az állat energia-szükséglete csökken,
egyszerűen csak annyit kell tenni, hogy kedvencünknek
megfelelően állítjuk össze a táplálékát vagy még egysze-
rűbben a korának, nemének megfelelő, jó minőségű macs-
katápot választjuk és abból tényleg a feltüntetett mennyiséget
adjuk neki. Emellett játsszunk sokat vele, akkor többet fog
mozogni! Egyébként bizonyított, hogy az ivartalanítással a
vadászösztön nem szűnik meg.
Még mindig erősen tartja magát a köztudatban az a régi,
hibás nézet, hogy egy nőstény állatnak legalább egyszer
szülnie kell, hogy testileg-lelkileg ép maradjon, csak utána
szabad ivartalanítani. Ennek semmilyen alapja nincsen! A
tudomány éppen az ellenkezőjét bizonyítja, ahogy fentebb
részleteztük. Ezen felül nagyon antropomorf az az elképzelés,
hogy az állat valamiképpen, pszichés értelemben vágyna az
anyaságra és szomorú lenne, ha azt nem élhetné meg.
A tulajdonosok sokszor tartanak a műtéti kockázattól. Erre
nincs okuk. Ugyan minden operáció és műtéti altatás hordoz
magában némi kockázatot (ahogy az embereknél is), az állat-

Állatorvosi tájékoztató a macskák
ivartalanításáról
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orvos minden műtét előtt részletesen megvizsgálja az állatot,
ha szükséges, további kiegészítő vizsgálatot is végez.
Általában egészséges, fiatal állat kerül műtétre.  A modern
altatási protokollok, eszközrendszer, gyógyszerek mellett a
műtét szinte egyáltalán nem viseli meg az állat szervezetét.
Gyakori tapasztalat, hogy a cicák másnapra a szekrény tete-
jén ugrálnak, fára másznak, stb…
Néha a természet rendjébe történő beavatkozásnak élik meg

az ivartalanítást. Ezzel egyet lehet érteni, de meg kell
jegyezni, hogy a kedvencállat-tartás minden része messze
elrugaszkodik a természetes állapottól. Nyilvánvaló, hogy nem
szeretnénk, ha a természetes szelekció végezne ked-
vencünkkel, ezért vakcinázzuk, gyógyíttatjuk, stb...

Összeállította: Dr. Paulina Anna
Klapka Állatklinika - Budakeszi

Gyimesbükki iskolások áprilisi látogatása
Telkiben
Tavaly szeptemberben telki hetedikesek látogattak Gyimes-
bükkre a „Határtalanul” pályázati program keretében, és nagy
örömünkre április 8-tól 12-ig egy gyimesbükki gyerekekből és
felnőttekből álló csoport teszi tiszteletét Telkiben. Csalá-
doknál laknak majd, és a sok kirándulás, városnézés és isko-
lai közös program mellett lesznek természetesen olyan alkal-
mak is, amikor a telki faluközösségből minden érdeklődőt
szívesen látunk egy közös beszélgetésre, némi finom étel és
ital mellett. Tervezzük majd velük egy kis ünnepség keretében
felavatni a „Testvértelepülésünk Gyimesbükk” táblát Telki
bejáratánál.
A programról szóló további, aktuális információt a
http://www.telki.hu honlap Telki -> Testvértelepülés menüpont-
jában, illetve az iskola honlapján http://iskola.telki.hu olvashat-
nak március közepétől.

Gyimesbükki gyerekek is bekapcsolódhat-
nak az Erzsébet-táborozásba
A Magyar Cserkész Szövetségtől kapott segítségnek köszön-
hetően várhatóan egy nagy csapat gyimesbükki gyermek is
be tud kapcsolódni egy 1 hetes nyári zánkai táborozás alkal-
mával a CserKészen a Kárpát-medencében – Erzsébet-tábor
programjaiba. Reméljük, hogy nagyon jól fogják érezni
magukat és az oda- vagy visszaúton Telkibe is ellátogatnak
majd!

Szervezett erdélyi buszos kirándulás Pün-
kösdkor: a cél Gyimesbükk és Csíksomlyó!
2012-ben egy kisebb csoporttal utaztunk Gyimesbükkre
Pünkösdkor. Az út élményei és jó tapasztalatai alapján idén
belevágunk egy szervezett buszos kirándulásba, hogy minél
többen megismerhessék Telkiből is nemcsak a gyönyörű
erdélyi tájat, hanem Gyimesbükk csodálatos értékeit és ha-
gyományait.

A tervezett program:
2013. május 16-án, csütörtökön hajnalban indulunk busszal,
és néhány rövid megálló után este érkezünk Gyimesbükkre.
Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál.
Másnap, pénteken egész napos kirándulás busszal a Csíki
medence vidékén (a pontos útitervet a résztvevők kívánságai
alapján rögzítjük majd, pl. Gyilkos-tó és Békás-szoros,

Nyerges-tető, Kászoni-medence és Szent-Anna tó). Szom-
baton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd délután
a csángók történelmét bemutató program Gyimesbükkön.
Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos
gyimesbükki rendezvény, a Csíksomlyó Express – Székely
Gyors vonat megérkezése az ezeréves határra, ünnepi isten-
tisztelet és műsor a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a
néhány éve felújított vasúti őrháznál. Délután kirándulás a
környező csodálatos hegyekben.
Pünkösd hétfőn hajnalban hazaindulás, útközben megálló
Korondon és Szovátán, illetve forgalomtól és időjárástól füg-
gően további helyeken.

A költségek:
A busz költsége fejenként várhatóan 16.500 Ft, a kinti szállás
és ellátás (a pénteki reggelitől a hétfői reggeliig) költségeit
még tisztázni kell, de kb. azzal lehet számolni, hogy azoknak,
akik a plébánia turistaszállásán vagy családoknál laknak,
várhatóan kb. 12-15.000 Ft, akik panzióban szeretnének lakni,
azoknak természetesen több.
Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan a
kultura@telki.hu e-mail címen lehet 2013. március 18-ig,
utána pontosítjuk a részleteket.
További részleteket a www.telki.hu honlap Telki -> Test-
vértelepülés menüpontjában teszünk közzé március elején.
A pünkösdi gyimesbükki programokról további információ és
képek a Budakeszi Kultúra Alapítvány honlapján:
www.budakeszikultura.hu -> Gyimesbükk

Móczár Gábor
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Testvértelepülési hírek
Avagy: hogyan ismerhetjük meg jobban Gyimesbükköt és
ottani csángó barátainkat?
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A Kokukk Egyesület Költészet
napi vendége idén a József Atti-
la-díjas Háy János lesz. A köl tő
legutóbbi, 2010-ben megjelent
verseskötetének címadó versé-
vel hívunk minden érdeklődőt
április 12-én délután 17 órakor
kezdődő rendezvényünkre,
melynek helyszíne a Harang-
virág utcai óvoda lesz. Az alka-
lom idén is a Szépírók Tár-
saságával közös szervezésben
jön létre.

Háy János: Egy szerelmes vers története 

A verset, amit akkor írtam, 
amikor tíz napja, vagy inkább 
két hete nem láttalak, mert mondtad, 
hogy kell egy kis szünet, hogy átgondold, 
mi volt és mi legyen, a verset, ami arról 
a tulajdonképpen közhelyes érzésről szólt, 
hogy rossz nélküled, vagy más 
megfogalmazásban, csak veled jó, 
s eljátszott számtalan olyan szóval, 
amit kizárólag akkor képes az ember használni, 
amikor mélyen beleszeret valakibe, 
minden más esetben ezeket a szavakat, 
kicsim, csillagom, szivem, 
és sorolhatnám, mindenki messze elkerüli. 
A verset, amiben szerepelt egy felhívás, 
hogy óvd te is ezt az érzést, mert túl 
érzékeny ilyenkor minden, s egy rossz 
mozdulattal végzetes hibát követhetünk el, 
s csak évekkel később, mikor már régen elveszett 
derül ki, hogy mennyire nem kellett volna 
elutasítani egy találkozót például, mennyire 
nem kellett volna azt a rossz mondatot 
megírni sms-ben, de akkor már késő. 
A verset, amiben volt egy hasonlat is, 
hogy olyan, mint, már nem emlékszem mi volt, 
de arra utalt, hogy könnyen megnyomhat az 
ember egy rossz gombot, s az egyébként 
rendkívül korszerű szerkezet, talán valami gépről 
volt szó, elromlik, vagy helytelen, 
számunkra nem megfelelő funkcióban 
kezd el működni. 

A verset, amit akkor írtam, s gondoltam, 
megmutatom, már nem olvastad el, 
mert az utolsó, a szerelmünk szempontjából 
végzetes találkozón azt mondtad, hogy 
soha, még soha nem éreztél így egy férfi iránt, 
és ez fantasztikus, ez volt az egyik kedvenc 
szavad, én nem szerettem annyira, 
de erre soha nem gondoltam, hogy nem, 
mert annyira szerettem benned mindent, 
még azt is, amit tulajdonképpen nem szerettem 
például ezt a szót, amivel most a kapcsolatunkat 
minősítetted, s amihez rögtön, hogy ne árválkodjon 

magában, hozzáfűzted, hogy ugyanakkor 
s megint mondtál egy olyan szót, amit gyakran 
az átlagosnál gyakrabban használtál más 
esetekben is, hogy ugyanakkor borzasztó, 
hogy ennyire egy érzés függvényébe kerültél, 
s veszélyben érzed a szabadságodat, 
az életed egyéb területeit, s hogy emiatt 
kérted tulajdonképpen a szünetet, hogy, 
így mondtad, megéri-e ez a veszteség. 
Itt gondoltam egy kérdéssel megkönnyítem, 
amit mondani akarsz, hisz szerettelek. 
Meg? – kérdeztem, s te akkor azt mondtad, 
fájt kimondanod, láttam, hogy nem. 

A verset, amit akkor írtam, később, 
hisz van ez az asszimetria a megírás 
és a megjelenés között, az érzés és 
az érzés manifesztációja között, 
becsúszik egy-két hónap, esetleg több, 
a verset később egy másik lány olvasta, 
és a nyakamba borult, mert nagyon szeretett, 
volt benne az a mély érzés, ami bennem is, 
bár most nem, hogy nem is gondolta, mert 
olyan ritkán, mondhatni soha nem mutatom ki, 
nem is gondolta, hogy ennyire szeretem, 
el is sírta magát, mert ebben a mély érzésben 
a legkülönfélébb, máskor egyáltalán 
nem elfogadott cselekedetek is megengedettek, 
én megfogtam a karját és távolabb toltam, 
s ebbe a könnyes, szemmel láthatóan, 
de a szivemben egyáltalán nem érzékelhetően 
nagyon édes arcba mondtam, 
hogy menj el, érted, menj el innen, és kitoltam 
a lakásból a körfolyosóra, ahol nemrégen 
érkezett, s úgy érezte, most élete 
egyik boldog óráját közelíti meg, 
s pár perccel ezelőttig, ez az érzés erősödött benne, 
s most így végképp érthetetlen számára az, 
ami történt. 

Bezártam a bejárati ajtót, kulcsra, 
s rögtön ott, az előszobakövön 
csuklottam térdre, ez az a rendkívül 
nevetséges pozíció, amit már a legigénytelenebb 
filmek sem mernek ábrázolni, mégis, 
mint az én példám mutatja: létezik. 
Ebben a nevetséges pozícióban kezdtem el 
zokogni, hisz összegörnyedve az előszobakövön 
mi mást tehetne az ember, zokogtam bele 
a padlólapokba, s még beszéltem is, 
hogy gyere vissza, gyere vissza, aztán megijedtem, 
talán a lány a gangon van még és félreérti, 
s elkezd zörögni, hogy itt van, engedjem be, 
és elhallgattam, de a könnyem tovább ömlött, 
s a nevetséges pozíció is maradt, mintha 
könyörületet vártam volna valakitől, 
holott egyedül voltam, teljesen egyedül, 
a testem, mint egy véletlen 
odakeveredett bogarat, amire a lakásban 
egyáltalán semmi szükség nem volt és nem lesz, 
agyonnyomta az istent.

Háy János költői estje
Költészet napja a Kokukk Egyesülettel
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Felhívás
Program- és kirakodóvásár-javasla-

tokat várunk az idei 
Telki Fesztiválhoz!

A május 10-én és 11-én megrendezésre kerülő fesztivál
programjához örömmel várnak a szervezők olyan pro-
gram-javaslatot (kiállítás, bemutató, egyéni vagy csopor-
tos előadóművész fellépése), amely vagy valamilyen
módon kötődik Telkihez, vagy pedig a javaslattévő
személyes kapcsolata miatt a produkciót kedvezményes
anyagi feltételekkel tudjuk bemutatni a fesztiválon.
Várjuk továbbá azon Telkiben élő képző- és iparművé-
szek, kézműves mesterek, kiadók, kisiparosok, élelmiszer-
készítmény előállítók, stb. jelentkezését, akik szívesen
mutatnák be és árusítanák portékájukat a fesztivál szom-
batján (május 11.) működő kirakodóvásáron!
A javaslatokat és jelentkezéseket kérjük megküldeni a
kultura@telki.hu címre, legkésőbb 2013. március 20-ig!
A szervezők nevében köszönettel:

Móczár Gábor
alpolgármester

Tavaly kértük először, hogy aki teheti, akinek eszébe jut,
akinek van egy kis rászánni való ideje, akinek van egy üres
papírja, és egy kapuja, amin nincs még vers, a Költészet
napján tegye ki rá azt a verset, ami neki kedves, amit
fontosnak vagy szépnek tart. 
Öröm volt, hogy akadtak, akik kedvet kaptak a játékhoz. 
József Attila szállóigévé vált mondata: Félek a játszani nem
tudó emberektől. És mi mással ünnepelhetnénk József Attila
születésnapján, április 11-én, ha nem verssel, ha nem
játékkal? 
Előző évi felhívásunkkal szeretnénk idén is arra biztatni min-
denkit, játsszon, ünnepeljen velünk a Költészet napján!

A vers a lélek kapuja!
Megnyílik, kitárja szárnyát, beenged. Hová? Kuckóba,
otthonos zugba, kertbe, végtelen térbe. Az olvasón is múlik,
hova nyit ajtót.
A költészet kétszemélyes. Találkozó. Költő és olvasó térrel és
idővel mit sem törődő viszonya. Lehet titkos kapcsolat is,
de megoszthatjuk másokkal is a találkozás örömét.

A Költészet napján játékra hívunk mindenkit, aki szeret ját-
szani, és aki szeretné megmutatni, melyik vers nyitotta ki azt
a nehezen nyíló, sokszor kicsit rozsdás kilincsű ajtót, amit úgy
szeretünk kulcsra zárni.

Vers a kapukra - Költészet napja 2013

Kedves Telkiek!
Az Önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az
1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére

2013. március 14-én csütörtök este!

Program:
Fáklyás felvonulás

a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. - Rákóczi u. - Erdő u.
- Akácos u. útvonalon.

Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor.
A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja.

19.00-tól iskolánk tanulóinak műsora, Deltai Károly pol-
gármester köszöntője és megemlékezés

az iskola aulájában.

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tűzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti 

zászlónkkal!
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A Nyugdíjas klub
hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Régen nem írtam, mert gép-problémám volt.

A 2012-es évet az adventi ünnepséggel zártuk: nagyon
kedves műsort adtak az iskolás gyerekek, amit nagyon
köszönünk!

Ez az év nem kezdődött jól, mert januárban temettük Proksz
Icuka férjét, majd február elején hirtelen halállal ment el Szabó
Zsigmondné, Szöszi. Mindkét családnak részvétünket küldjük!

Klubnapot február 16-án tartottunk, ahol megbeszéltük a
következő 3 havi programot. Márciusban már a Pajtában
szeretnénk összejönni, reméljük az idő már nem lesz ilyen
havas, hideg!

Áprilisban Kassát és Miskolcot szeretnénk megnézni. Május
16-a és 20-a között (Pünkösdkor) Gyimesbükk lesz az úticél -
akit érdekel, nálam jelentkezzen! Az útról bővebbet március-
ban tudunk majd!

Szeretettel üdvözlök mindenkit:
Márta

Zászlórendelés
Tisztelt telki polgárok!
Az elmúlt években sikerrel lezajlott akció után az Önkor-
mányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti és
telki címeres zászlókat.

Móczár Gábor alpolgármester

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke 
(bruttó darabárak):

Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715.- Ft
90 x 60 cm: 2.794,- Ft

Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080,- Ft
90 x 60 cm: 1.778,- Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld
alapon):
60 x 40 cm: 2.159,- Ft
90 x 60 cm: 4.636,- Ft

Zászlónyél:
Műanyag, 2 m-es: 2.096,- Ft

Fehérre festett fém fali tartó:
1 ágú: 3.556,- Ft 
2 ágú: 4.953,- Ft 

A zászlók 2013. március 8-ig megrendelhetők a Telki Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán a 26/572-003 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ............. db ........................ méretű  nemzeti
zászlót címerrel/címer nélkül   (aláhúzandó)

Megrendelek ......... db ............... méretű telki címeres zászlót

Megrendelek ......... db műanyag zászlótartó nyelet

Megrendelek ......... db ................ ágú fali tartót.

.................................................................................................
az igénylő neve

................................................................................................
az igénylő aláírása

lakcíme: ..................................................................................

telefonszáma: .........................................................................
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

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

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

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

Márciustól újra indul a a 3-1-2 Meridián torna. 
Szerdánként 10-10:30-ig a Telki Panoráma Pontnál a

padoknál. A torna ingyenes, szeretettel várom az
egészségüket őrzőket, gyógyulni vágyókat

. 
Részletek Telki Napló októberi és novemberi 

számaiban.
Egyéb információ: Köveskuti Tündénél 0630/2126952  

www.ezustsarok.hu

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:
Kiss Péter és Bognár Kinga gyermeke: Kiss Olivér

Jó egészséget kívánunk!

Meghívó
2013. március 21-én, csütörtökön 19 órakor a Kálvin
teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) Kazettás men-
nyezetek a magyarországi református templomokban
címmel tart előadást Bereczky Zoltán lelkipásztor.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Az előadás ingyenes. Adományokat a budakeszi
Protestáns Kör tevékenységének támogatására elfogadunk.


