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Önkormányzat

A polgármester naplója
Alig titkolt büszkeséggel

Az országos hó-káosz idején jól
vizsgázott Telki. Útjaink az
elvárható időn belül járhatóak
voltak. Különösen ügyeltünk a
gyűjtőutakra és az intézmények
környékére, de az önkormányzati
gondozású közterületek is hamar
tiszták lettek. A közútkezelő is
tette a dolgát, és a lakók többsége
is szorgalmasan küzdött az elemekkel, így Telki meglepően
hamar hómentes lett, ebben a
nehéz időszakban is. A tájékoztatás is folyamatos volt, honlapunkon megjelentek a legfontosabb információk, előre
jeleztük a várható nehézségeket, kiküldtük a rendkívüli
esemény hírlevelet azoknak, akik feljelentkeztek erre, és a
Telki Facebook csoportban is élénk élet folyt, folyamatos információközlés mellett.

Tapasztalatokkal is gazdagodtunk. Mint tudják, vészhelyzet
esetén parancsnokként a mindenkori polgármesterre hárul az
elhárítással kapcsolatos védelmi feladatkör. Az elmúlt két esztendő erőfeszítéseinek köszönhetően az országos katasztrófavédelmi követelményeknek hiánytalanul megfelelünk, de a
rendkívüli helyzet a gyakorlatban is visszaigazolta, hogy nagy
szükség van egy, a központi szervezettől független, megfelelően felszerelt helyi operatív védelmi csoportra. A szükséges döntéseket meghoztam, bár remélem, hogy soha nem
hozza úgy az élet, hogy éles helyzetben is szükség legyen rá.
Bár idén téliesített tavaszunk van, és a húsvéti nyúlnak is csak
mirelit répa jut, előbb-utóbb csak beköszönt a jó idő és végre
hozzá lehet kezdeni a tavaszi útjavításokhoz és útépítésekhez.

Az idei rendkívül hosszú és csapadékos tél sok kárt okozott
úthálózatunkban. Az örökölt úthibákkal együtt ez jóval több,
mint amit meg tudunk javítani. Idén is követjük a már
megszokott módszert: a hibákat lajstromba vesszük, sorba
állítjuk őket, és nekilátunk a javításoknak. Az első a
kátyúzás, majd következnek a legrosszabb, jellemzően
lejtős, az időjárásnak nagyon kitett murvás útszakaszok,
ahol mart aszfalttal javítunk. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a jól lerakott mart aszfaltos szakaszok sokkal jobban
ellenállnak az idő és a használat viszontagságainak.
Különösen akkor, ha az adott szakaszt egész nyáron éri a
napsütés és járják a járművek. Így van esély arra, hogy az
összetömörödött anyagot a következő téli időjárás ne tegye
tönkre. Nem jut pénz mindenre, sajnos nem lesz mindenki
elégedett, de remélem, hogy érezhető és érdemi lesz az
előrelépés. Telki költségvetéséhez és a feladatellátáshoz rendelt központi forrásokhoz képest így is igen sokat áldozunk
útjainkra.
Hamarosan Telki két végén, az országos közúton építkezések
kezdődnek. A keleti kapunál - a végzetes balesetről elhí2013 március

resült Hóvirág utcánál - korszerű csomópont (gyalogátkelő,
forgalomlassító sziget és közvilágítás) épül. A buszmegállót
áthelyezzük, és járdán lehet majd eljutni a körforgalomig.
Telki nyugati oldalán, Budajenő felé is megépül a régóta várt
gyalogátkelő. Itt is minden elkészül, ami a biztonságos gyalogos átkelést biztosítani fogja.

A beruházások folyományaként máshová kerülnek a település
határát jelző táblák és változik a forgalmi rend, valamint a
sebességhatár is. Átkerül a rendszámfelismerő kamera is, és
jobban láthatóvá tesszük. A részletek és tervek a telki.hu honlapon megtekinthetők.

Előrelépés történt a Muskátli utcai csomópont ügyében is.
Sikerült a tervezett, de önerő, majd az elnyert, később viszszavont pályázati források hiányában többször meghiúsult
csomópont tervét újragondolni, áttervezni és az ütemezett,
megosztott tervet elfogadtatni. Így a kivitelezés két szakaszra
bontva, úgy tűnik, mégis megvalósulhat ebben a ciklusban. Ha
minden a tervek szerint halad, az iskola nyári zárása után
megépül minden, számunkra igazán fontos része a komplex
forgalmi csomópontnak. Három gyalogátkelő, közvilágítás,
két buszmegálló öböl és buszmegállók, csatlakozó járdák,
azaz gyakorlatilag minden, ami a felszínen van, kivéve magát
az aszfalt gyűrűt. Az útkarikán kívül csak a föld alatti, számunkra előírt, de kevésbé lényeges közműkiváltások maradnak a második ütemre. Az ütemezett terv úgy készült el, hogy
a második szakasz megépítésekor minimális legyen a viszszabontás. Ha mindezt sikerül megvalósítani, akkor egy újabb
évtizedes problémát oldunk meg. Lesz buszmegálló az
iskolánál, és ami még fontosabb, biztonsággal lehet átkelni a
közúton falunk délnyugati oldala felől is.

Amikor mindezzel végzünk, gyakorlatilag a végére érünk a
2010-ben meghirdetett programnak, sőt, az akkor vállaltaknál
többet fogunk teljesíteni. A mostani gazdasági és közigazgatási körülmények között bízom benne, hogy ez önmagáért
beszél. Összehasonlító példaként: a rendszerváltás óta
összesen két gyalogátkelő épült. Pedig akkor - egyik
képviselőtársamat idézve: „Telki tocsogott a pénzben”, szemben a mostani ínséges körülményekkel. 2010 végétől 2013
nyaráig ezzel szemben hét gyalogátkelő valósul meg, és
ezekből öt teljesen új csomópontban.
Nagyon bízom benne, hogy a megvalósított ígéreteken felül is
sikerül tovább javítani életminőségünkön. Dolgozunk a
leendő könyvtár és közösségi ház, helyi közbiztonsági pont
megvalósításán, szeretnénk megépíteni néhány fontos,
hiányzó járdaszakaszt, és folyamatban van néhány lakói
finanszírozásban megvalósítandó beruházás is. Radikálisan
csökkenő források mellett, a gazdasági válság kellős
közepén, érdemi telekeladás, hitelfelvétel és adóemelés
nélkül.
Már csak egy valami maradt hátra: hogy minden filmbarátot
invitáljak a filmklubba. Részletek a honlapon és a Facebook
csoportban!

Deltai Károly

polgármester
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Megnyugodhatunk!
Miért? Eddig aggódnunk kellett volna? –
kérdezhetik.

Ha jobban törődünk a köz ügyeivel, ha
figyeljük az önkormányzati híreket, ha
belegondolunk abba, hogy a híradóbeli
országos híreknek kényszerűen van helyi
vetülete is, akkor egyértelmű számunkra,
hogy Telki történelme során az egyik legnehezebb évén van túl! A veszély nem volt
annyira szembetűnő, mint pl. a pátyi gigaberuházás esetében. Akkor egy nagy
pofont kaptunk, amitől majdnem a földre
rogytunk. Most kisebbek a pofonok, de egymás után jönnek. Aki
már bokszolt életében, tudja, hogy ilyenkor még nehezebb
védekezni, mint egy nagy ütés után talpra állni.
Nem kaptuk meg a körforgalomra már megnyert pályázati pénzt,
elvették az iskolát (aminek más önkormányzatok örülnek, mi
nem), átalakították az önkormányzati finanszírozást, a polgármester (és általában az önkormányzat) mozgástere rendkívüli
mértékben leszűkült, a felettünk lévő erdő kivágása fenyeget...

Nem lehet célja ennek a rövid írásnak, hogy minősítse ezeket az
intézkedéseket! Többel egyet lehet érteni, többel nem. Van
köztük olyan, ahol egy országos szinten helyesnek értékelhető
döntés Telkire nézve kedvezőtlen hatású, és van köztük olyan
is, ami szerintem személyes indíttatású. Mondanivalóm szempontjából mindez nem számít, a fontos, hogy mindegyik jelentős
kihívást jelent számunkra és folyamatos alkalmazkodásra
kényszerít minket.
Úgy érzem, hogy a Telki Önkormányzat kiállta a próbát. Ennek
számomra legfőbb bizonyítéka, hogy van egy jó költségvetésünk 2013-ra! A megfelelő büdzsé óvatosan tervez a
bevételeknél és tartalékot hagy a kiadásoknál, nem keveri össze
a működési és felhalmozási tételeket, nulla bázisú terv, ami a
feladatokat évről-évre újból számba veszi és azokhoz
egyenként forrásokat rendel. Ezáltal a jó költségvetés nemcsak
számok sokasága egy Excel táblában, hanem mindenekelőtt
biztosíték a falu számára, hogy egy adott színvonalon nyugodtan
élhetünk, holnap is kinyit az óvoda, le lesz nyírva a fű, és az
adókat azoktól is beszedik, akik önszántukból nem fizetnek, sőt,
a falunak van ereje segíteni az arra rászorultakon is!

Az idei költségvetés majdnem ilyen! Az önkormányzati feladatokat évről-évre újra kell gondolni, különösen egy ilyen
állandóan változó időszakban. A környezetünk nem teszi
lehetővé a hosszú távú tervezést, az egy évnél hosszabb időre
szóló szerződések megkötését. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy adott esetben bizonyos feladatokat csak az eddiginél alacsonyabb színvonalon tud ellátni a hivatal. Nem a költségvetés összeállításánál kell vitatkozni azon, hogy pl. az utak
karbantartására mennyi pénz jusson, hanem jóval előtte meg
kell hozni egy stratégiai döntést, ami pl. a „kátyúzás vs. új út
építéséhez való hozzájárulás” kérdésében állást foglal!
A költségvetés összeállítását viták előzték meg, ami egyáltalán
nem baj. Ha messziről jól láttam, kétféle megközelítés csatázott.
Egyfelől a „bázis”, másfelől a „háziasszony” szemlélet. Leegyszerűsítve: a bázis szemlélet alapján ki kell tölteni a rendelkezésre álló kereteket, addig kell nyújtózkodnunk, ameddig a
takarónk ér. A jó háziasszony (hogy ne mondjam, a jó pénzügyes
is) takarékos és tartalékol. Én természetesen most is a háziasszonyok pártján állok, szó szerint és képletesen is. A saját
nézőpontjából mindkét szemléletnek megvan a maga igazsága.
Különösen az önkormányzatok adósságának kormányzati átvállalása gondolkodtatta el a minden fillért megfogó pénzügyeseket,
hiszen ez az intézkedés kifejezetten „büntette” a nem eladósodott önkormányzatokat. És akkor egyszer volt Budán
kutyavásár vagy lesz máskor is? Nehéz kérdések.

A telkiek szempontjából az a fontos, hogy kompromisszum
született és tartható a költségvetés. De korántsem vagyunk túl
minden nehézségen! Ezt a költségvetést tartani is kell, nem
szabad megengedni, hogy „külső körülmények kényszere alatt”
felpuhuljon a pénzügyi fegyelem. Továbbá azzal sem mondunk
túl merészet, hogy a kihívásoknak nincs még vége...
Egy pillanatra azonban álljunk meg és gratuláljunk azoknak, akik
ezt a költségvetést létrehozták: a polgármesternek, a képviselőknek, a jegyzőnek, a pénzügyi bizottság tagjainak és a
hivatal dolgozóinak (nevezzük itt meg fontos intézményünket,
Vicát is)!
Idén a 3000-nél több településből több, mint 1000 deficites költségvetéssel indul, és ahova csak nézünk a Zsámbéki medencében, baj van! Ezzel szemben Telki stabilan áll a lában. Ez nem
semmi!
TZ

Ragaszkodik Ön a papír alapú Telki Naplóhoz?
Az önkormányzat feltett szándéka, hogy a környezettudatosság és a spórolás jegyében csökkenti a kinyomtatott
Telki Naplók számát. 3 hónapig tartó felmérésünkben arra
szeretnénk választ kapni, hogy kik azok, akik továbbra is
szeretnék papír alapon házhoz kapni a lapot.
A tervek szerint kisebb példányszámban, 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 honlapot is
érdemes figyelemmel kísérni, ugyanis ott mindig megtalálhatók a telkieket érintő friss hírek, programok!
Aki továbbra is szívesen olvasná nyomtatott formában újságunkat, 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!

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

www.telki.hu

3

4

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.

Telki 2013-as költségvetése

2013. február 19.
Egyházközségi támogatás

Az ülésen jelenlévő Harkai Gábor atya az egyházközség
fejlesztési terveiről beszélt a testületnek. Elhangzott, hogy
falunk egyházközségi besorolása fília, azaz leányegyház,
amely azonban mára kinőtte saját kereteit. A további
fejlődés akkor tud megvalósulni (a templom folyamatos
szépítése mellett), ha lenne az egyházközségnek egy önálló
ingatlana, közösségi háza, amely helyet adhat a Karitásznak,
a cserkészeknek és a különböző rendezvényeknek. Mivel a
templom fűtése gazdaságtalan, így sajnos nem alkalmas egy
ilyen tér biztosítására. A plébános ezért egy ezekre a célokra
alkalmas ingatlan megvételének finanszírozásában kérte a
testület segítségét.
A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy 1 millió forint
keretösszeget különítenek el a költségvetésben az egyházközség részére, amelyet a vásárlásra, vagy pedig az oltár
felújítására használhatnak fel.

Egyesületek támogatása

A képviselők elfogadták a bizottságok javaslatát az
egyesületek 2013. évi támogatásának mértékéről.
Az egyesületek támogatása 2013-ban:
Pályázó szervezet
Telki SE

Igényelt
támogatás (e Ft)

Foci Suli Nonprofit Kft.
KOKUKK Egyesület
Telki Nőikar

1002. sz. Néri Szent Fülöp
Cserkészcsapat
Budajenő-Telki
Székely Társulat

Polgárőrség
Bűnmegelőzési Egyesület
Összesen:

500
45

Támogatás
(e Ft)
275
30

100

100

150

100

500

500

135

160

1590

80

75

1160

A testület az ülésen elfogadta a költségvetés tervezetének
végleges változatát, amely az előzetes irányelveknek
megfelelően lett elkészítve. A büdzséről bővebben külön
cikkünkben olvashatnak!

Az iskola takarítása

A testület döntött arról, hogy a Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola takarítási munkáit kiszervezi, és a feladat
ellátására a Csaba–K. Bt.-vel köt szerződést. Ennek feltétele
volt a hivatal állományában dolgozó iskolai takarító személyzet átvétele.

Az öreghegyi forgalomcsillapítás kérdése

Hosszas tárgyalást követően a témát végül levették a napirendről, mivel kérdéses, hogy mennyi lakossági hozzájárulásra számíthatnak az érintett területen.
Döntés lapzártánkat követően született: végül 3 fekvőrendőr (2 az óvodánál, 1 a játszótérnél) létesül önkormányzati finanszírozásból. Részleteket következő számunkban
olvashatnak.

Tőkeváltoztatás a Telki Víz Kft.-nél

Az önkormányzat 14.980.000 forinttal csökkentette a Telki Víz
Kft. jegyzett tőkéjét.

Az úthálózat fejlesztése

A testület pályázatot írt ki a tulajdonában lévő úthálózat 20132014. évi fenntartási és kátyúzási munkáinak elvégzésére. A
közbeszerzés lezárását követően, a tél elmúltával elkezdődhetnek a munkálatok.

A hivatali SzMSz módosítása

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
fokozatos életbe lépésével együtt biztosítani szükséges a
központi és helyi szabályozás összhangját, ezért módosítani
kellett Telki község képviselő-testülete és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatát, valamint a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát.

Építményadó módosítási kérelem

Szerződés a Máltaiakkal

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásra határozatlan
időre szerződést köt településünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Páty
elérhetőségei:
Cím: 2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3.
Telefonszám: 23/344-050
E-mail: paty@maltai.hu
2013 március

A képviselő-testület nem támogatta Bordás-Varga Nórának
az építményadó rendelethez benyújtott módosítási kérelmét.

Házszámozás kérdése

A testület úgy döntött, hogy a Telki, 31/2. hrsz-ú ingatlan utca
és házszámozásának megváltoztatásáról szóló, átruházott
hatáskörben hozott 114-8/2012. É. számú határozata ellen
benyújtott fellebbezés tárgyában nem foglal állást.
szb

Közérdekű

Ismét költözik a földhivatal!
A Budakörnyéki Járási Földhivatal új székhelyre költözik,
a 1117 Budapest, Karinthy
Frigyes utca 3. címre.
Az ügyfélfogadás és az ügyintézés
2013. április 3-tól kezdve a hivatal
új székhelyén történik!

A hivatal a fenti naptól kezdve kéri az ügyfeleket, hogy postán
küldött beadványaikat az új székhelyre legyenek szívesek
címezni!

A Budakörnyéki Járási Földhivatal egyéb elérhetőségei
a 2013. április 3-tól kezdve az alábbiak:
Telefonszám: 06-1/279-2090, 06-1/279-2092,
fax: 06-1/279-2095
E-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Kedd: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök: 8.30-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.30-12.00

A sorszámosztó valamennyi fent rögzített ügyfélfogadási
időpont végét megelőző fél órával kerül lezárásra!
A Lurdy Házi kirendeltségen 2013. április 8-tól az ügyfélfogadás megszűnik! Az eddig itt nyújtott szolgáltatásokat (tulajdoni lap és nem hiteles térképmásolat kiadás az egész országra kiterjedően) a fenti időpontot követően a hivatal új
székhelyén (1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.), a hét
valamennyi munkanapján lehet igénybe venni.

Fókuszban a kerékpárutak
Régóta felvetett téma kapott ismét aktualitást azáltal, hogy
civil kezdeményezésre napirendre került a Telkit Páttyal,
Budakeszivel és Nagykovácsival összekötő bicikliutak terve.
Nem a Zsámbéki-medencébe tervezett „körgyűrűről” van szó,
hanem egy lényegesen olcsóbb és egyszerűbben megvalósítható megoldásról, az erdei utakról. A részletek, így a
végleges nyomvonal még pontosításra szorul, azonban jó hír,
hogy az egyeztetések megkezdődtek az érdekelt felek
között, és úgy tűnik, minden oldal támogatná a közös megegyezésen alapuló nyomvonalak létrehozását.
A civil biciklisták kezdeményezésének sikere esetén létrejöhetne egy erdei kerékpárút Budakeszi irányába, amely által

– egy jános-hegyi összeköttetés révén – a közeljövőben a
jelenleginél biztonságosabb módon megközelíthető lenne
biciklivel a főváros. Páty felé a már meglévő zöldúton haladhatnak majd a kétkerekűek szerelmesei, Nagykovácsi felé
pedig kialakulna egy sportbarátok számára kiváló erdei
nyomvonal.

A tervezett utak elsősorban a terepen használt kerékpárok –
főleg mountain bike-ok – számára jelenthetnek kiváló alternatívát a főúttal szemben!
Bővebb információ: http://www.biciklizzbudakeszin.org/

szb
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Oktatás

Beiratkozás a Telki Óvodában
Értesítjük a kedves szülőket, hogy
az óvodai beiratkozás 2013. május
6-tól 9-ig tart!

6. hétfő
7. kedd
8. szerda
9. csütörtök

8.00-18.00-ig
8.00-18.00-ig
8.00-18.00-ig
8.00-18.00-ig

A beiratkozás helye: Telki Óvoda,
Harangvirág u. 3.

Szeretettel várjuk a beiratkozáson a 2013. szeptember 1-ig a
3. életévüket betöltött, illetve náluk idősebb, de még nem
óvodás gyermekeket. A gyermek abban az évben, amelyben
az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni, amelynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72 § (1) bekezdés).
Szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek és szülők lakcímkártyája

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra gyermekükkel együtt
jöjjenek! Beszélgetünk a leendő óvodás születési körülményeiről, szokásairól, fejlettségéről, kedvenc tevékenységeiről.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.

A felvett gyermekek névsora az óvoda bejáratánál és az
óvoda honlapján legkésőbb június 7-ig kerül közzétételre. Az
óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról
írásban értesíti a szülőket. Az óvoda döntése ellen a szülő a
határozat átvételétől számított tizenöt napon belül eljárást
megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37.
§). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy
összes iratával együtt nyolc napon belül elbírálás céljából
megküldi az önkormányzat jegyzőjéhez. A fellebbezésben a

jegyző hoz döntést. A szülő a másodfokú döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon
belül bírósági felülvizsgálatot kérhet.

A gyermekek óvodába (Harangvirág úti, Tengelice úti) és csoportba osztásáról az óvodavezető dönt.
A csoportok, az óvodapedagógusok, a daduska nénik
beosztását oktatásszervezési, munkaügyi, törvényességi
szempontok alapján az óvoda vezetője készíti.

Ismerkedjen az óvodával!

Leendő óvodásaink és családjuk számára kukucskáló nyílt
napot szervezünk, 2013. április 25-én csütörtökön 9.30-tól
11.30-ig mindkét óvodában, az összes csoportunkban.

A felvételt nyert gyermekek szülei számára szülői értekezletet tartunk június 12-én (szerdán) 17.00-kor a Telki Óvodában a Harangvirág u. 3 sz. alatt, az aulában. Ekkor
egyeztetjük az adatokat, megtudhatják a szülők a gyermek
óvodába és csoportba osztását, és kitöltik a gyermek óvodai
étkezését igénylő adatlapokat.

Új óvodásaink részére augusztus 28-án és 29-én ismerkedési
délelőttöt szervezünk, ahol megismerkedhet a család minden
tagja az óvó nénikkel, a daduska nénivel, a csoporttársakkal,
csoportszobájukkal, öltözőjükkel és a jelükkel.
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától (2013.
szeptember 2. hétfő) folyamatosan történik, a beszoktatási
időpontok egyeztetésének megfelelően.

Az óvodai beiratkozás és átvétel a 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján történik.
Az óvoda elérhetőségei:
26-372-667
ovoda@telki.hu
www.ovoda.telki.hu
www.telki.hu

Majer Györgyné
óvodavezető

Iskolai beiratkozás
Az általános iskolai 2013/2014-es tanévre 2013. április 8-án
(hétfőn) 8 és 18 óra között, valamint április 9-én (kedden)
8 és 18 óra között van lehetőség a beiratkozásra.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője 30 napon
belül érdemben köteles elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni. Az intézmény vezetőjének határozatban foglalt
döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése
2013 március

alapján a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be kérelmet a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
intézmények esetében a központ területileg illetékes
tankerületi igazgatójához kell benyújtani!
Pest Megyei Kormányhivatal

Közösség

Füzesi Attiláé és Harkai Gáboré az
idei érdemérem
Az elismerést a közösségteremtő korábbi főszerkesztő,
valamint a plébános atya kapja a májusi Telki Fesztiválon.

A közösségért és Telkiért végzett áldozatos munkájukat elismerve a testület minden évben odaítél(het)i a Telkiért
Érdemérmet legfeljebb két embernek A díjátadó hagyományosan a Telki Fesztivál keretében zajlik le, azonban rendhagyó módon idén nem a rendezvény beszámolójának
részeként, hanem előtte fedjük fel a győztesek kilétét!
Az idei díjazottak:

Füzesi Attila

1997-től 2008-ig lakott
családjával
Telkiben.
Községünk kulturális és
közösségi
életének
kialakításában komoly
érdemeket
szerzett,
nagyon sokat tett azért,
hogy az ide költözők
szellemi értelemben is
otthonra leljenek, és
hogy az őslakosok,
valamint az újonnan
betelepülők megismerjék
és
elfogadják
egymást.
Egész
hétvégés kastélytúrákat
szervezett a telki családok számára, később pedig a Budapesti Tavaszi Fesztivál
rendezvényein biztosított szervezett részvételi lehetőséget
az érdeklődőknek.

2002-től több éven át társadalmi munkában végezte a Telki
Napló főszerkesztői feladatait, 2002-től 2004-ig pedig az
önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának tagja is
volt. Nevéhez fűződik a „Falukáposztája” kitalálása, amely
egy családi hagyományból vált mára országos szinten is párját ritkító települési hagyománnyá. A Telki Fesztivál ötlete is az
ő fejéből pattant ki, és szervezte is évekig szintén azzal a
céllal, hogy az itt lakók, az ide beköltözők minél színvonalasabb, mindenkit megszólító rendezvényeken keresztül kapcsolódjanak egymáshoz és a faluhoz.
Füzesi Attila hosszú éveken keresztül a jövőbe és az
emberekbe vetett hittel és lelkesedéssel munkálkodott olyan
dolgokért, amelynek igazi hatásait csak most érezhetjük.
Településünk komoly hálával tartozik neki mindezért!

Harkai Gábor plébános atya

2004-ben lett a BudajenőTelki Római Katolikus Egyházközség vezetője. Hoszszú éveken át tartó budakeszi oldallagos ellátási időszakot követően lelkesen
állt neki a nemcsak az itteni
hívek egységbe szervezésének, hanem bekapcsolódott mindkét település közéletébe is. Ismét rendszeressé váltak az elnéptelenedett telki
templomban a szentmisék, a hívek elkezdtek visszaszokni
Telkibe. Működésének köszönhetően mára az egymással
kapcsolatot tartó telki római katolikus közösség létszáma minimum megduplázódott. Sokan így kapcsolódtak be Telki közéletébe és teremtettek szorosabb kapcsolatot beköltözésüket
követően más helyben lakókkal.

2006-ban az ő közvetítésével kezdődött szorosabb együttműködés a
két település vezetése között, és
azóta is lelkesen támogatja, segíti a
helyi civil kezdeményezéseket, közösségi csoportokat. Az ő kezdeményezésére alakult meg a BudajenőTelki Karitász Csoport, amely a két
település rászoruló családjainak nyújt
közvetlen segítséget. Vezetésével
indult el és fejeződött be mára gyakorlatilag mindkét település templomának - mint legfontosabb
műemlékeinek - teljes külső és belső felújítása, de saját kezűleg irányította a budajenői plébánia épületének közösségi
célú kibővítését, illetve helyreállítását is. Mindezekhez
mozgósította a Székesfehérvári Egyházmegye anyagi támogatásait. Telki működésének kezdete óta oktat hittant az
iskolában, segíti a cserkészeket, jegyes oktatást, valamint évi
rendszerességgel bérmálkozást is szervez, amelyre időről
időre sikerült a püspök atyát is Telkibe csábítania. Teszi mindezt múlhatatlan energiával és elkötelezettséggel, további 3
települést ellátva, az egyházmegye családpasztorációs megbízottjaként, és mentálhigiénés posztgraduális tanulmányokat
folytatva.

Az elődök

2011-ben elsőként Havas Ferenc, Telki egykori tanítója posztumusz kapta meg a díszpolgári elismerést. Érdeméremmel
2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, (posztumusz) Regős
Ferencnét, Magyar Károlyt és Schäffer Lászlónét jutalmazták.
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Közösség

Gyimesi barátaink Telkiben
Egy igazán különleges program részesei lehettünk március 2án Telkiben! Nagy érdeklődés közepette ugyanis egy egyedi,
Csángó est vette kezdetét a Pipacsvirág Iskola aulájában. A
rendezvény népszerűségét jól mutatja, hogy a szervezőknek
még néhány plusz székkel is készülniük kellett, hogy mindenki ülni tudjon!
Nehéz lenne visszaadni, mennyi mindent megtudhattunk az
ezeréves határon élő barátainkról. Vendégünk volt többek
között Deáky András, a csángók hiteles, ott élő ismerője, aki
részletesen mesélt életükről, a távoli vidék jellegzetességeiről, és a Gyimesi tánccsoport, akik népzenei
aláfestés mellett hosszasan szórakoztatták csángó táncaikkal
a közönséget.
A távoli Gyimesekben élő barátaink végtelenül nyugodt,
meseszép környezetben élnek, ahol sokan a sajtkészítés
mesterségét űzik! Ha arra vezet az utunk, ízes finomságaikat
mindenképpen érdemes megkóstolni, ahogyan a környék minden látnivalóját is fel kell fedeznünk, köztük a Budakeszi
Kultúra Alapítvány által nemrégiben felújított vasúti őrházat,
az ezeréves határt, a végtelen hegyláncokat. Sokan teszik
mindezt a hagyományos pünkösdi búcsún, amely során pár
napra megpezsdül a vidék élete. Vendégeink felhívták azonban a figyelmünket arra, hogy a környék egész évben kiváló
úticélt nyújt az utazni vágyók számára – az idegenforgalom
fellendítése érdekében pedig szeretnének létrehozni egy
magyar házat is.
A környék szépségéről mindent elárul az a humoros helyi
mondás, amely szerint a világ keletkezésekor Isten előbb
megteremtette a Gyimesek-völgyét, majd csak ezután az
egész földkerekséget.
Mindenközben a telki iskolások tavalyi erdélyi kirándulásáról is
láthattunk egy vetítést, amely során bizonyságot szerezhettünk arról, gyermekeink kiválóan érezték magukat a messzi
vidéken, és fantasztikus élményekkel gazdagodva térhettek
haza.
Utolsó fellépőként a Telki-Budajenő Székely Társulat tartott
bemutatót erdélyi magyar táncokból, és alaposan megismer-

hettünk a hagyományos székely öltözet részeit is.
Aki kihagyta ezt a rendezvényt, igazán bánhatja, hiszen egy
szeletnyi Erdély költözött egy estére Telkibe.
szb
fotók: Szalai Viktória

Március 15-i megemlékezés
Nagy sikere volt március 14-én a forradalmi megemlékezésnek, melyet az iskolában tartottak.

2013 március

Kultúra

A hónap alkotója: Csatorday Dóra
Nem érzem munkának a festést

Beszélgetés Csatorday Dóra festőművésszel

A Telkiben élő festőművész, Csatorday Dóra már több alkalommal megörvendeztette kiállításaival a művészetbarátokat.
Különösen azokat, akik szeretik a látványosan merész színekkel
megkomponált festményeket, a nagyvonalú ecsetkezelést, a
mozgalmas tér-, folt- és fényhatásokat. A művésznővel többek
között munkájáról, a festésnek az életében betöltött szerepéről,
valamint idei terveiről beszélgettünk.

- Az alkotó munka rendkívül bonyolult és nehezen meghatározható folyamatokból áll. Tudna mondani valamit
arról az érzésről, ami festés közben kialakul önben?
- Ez a munka sokféle örömöt nyújt. Öröm például az, ha közben nem várt, új gondolatok és érzések fogalmazódnak meg
bennem. Olyanok, amelyeket meg tudok jeleníteni a vásznon.
Az alkotás folyamata izgalmas. Egy része előre tervezett,
más része a pillanatnyi hangulatok, rögtönzések hatására
születik. Nem érzem munkának a festést. Ilyenkor nem érzem
az idő múlását sem, a külvilág szinte megszűnik számomra.
- Ez azt jelenti, hogy kizár minden külső hatást?

- Csak azt, ami zavar. Szeretem az olyan csendes társaságot,
amely hagy dolgozni, és szeretem a pillanatnyi hangulatomhoz illő zenét is. Ezek segítenek az alkotásban.

- Könnyen el tudja dönteni, hogy mikor kell befejezettnek
tekinteni az adott képet?

- Számomra ez nem egy pillanat műve. Rendszerint elhalasztom a döntést. Másnap friss szemmel, könnyebben tudok dönteni. Ha úgy látom, hogy érdemes folytatni a munkát, akkor
folytatom.
- Az ön képeiről sugárzik a meghittség, a nyugalom és még
sok minden, ami összefügg a békés, harmóniára vágyó
életérzéssel.
- Lehetséges. Hallottam már,
hogy lendületes, gyors festői
technikával dolgozom, ami miatt
nem idegen tőlem a modern

felfogás, ugyanakkor a festményeimet
mégis átlengi valami sejtelmes, kissé
romantikus, konzervatív hangulat.
Ennek megítélését másokra bízom.
Mindig törekszem arra, hogy megtaláljam a témához leginkább illő színeket
és hangulatkeltő elemeket. Egy esti
utca-részletnek, egy zárás előtti
vendéglő-belsőnek, egy üres villamosmegállónak,
a
borospincében
sorakozó, félig ledugózott palackoknak
vagy a nyári napsütésben játszadozó
gyerekek látványának a hangulatát csak
akkor tudom visszaadni, ha átadom
magam a hely, a pillanat varázsának.

- Az említett témák sorra felbukkantak a képein. Jól jeleníti meg a
fényeket, az árnyékokat, a nedves
útburkolat esti csillogását, az áttetsző poharakat és üvegpalackokat,
szóval sok mindent, aminek az
ábrázolásához komoly mesterségbeli tudás kell. Olykor
nem csak festéket és vásznat használ. Miért?

- Azért, mert nem csak a színeket, a formákat, a kompozíció részleteit és egészét tartom fontosnak, hanem a kép faktúráját is. A
vastagon felhordott festék, a boros képeimen a vászonra ragasztott parafadugók és más, hasonló megoldások azt a célt szolgálják, hogy az ábrázolt téma plasztikusabban, erősebb
térhatást keltve jelenjen meg.
- Hogyan fogadja a kritikát?

- Az attól függ, milyen kritikáról van szó. Jobban szeretem, ha
megdicsérik a képeimet, mint ha elmarasztaló bírálatot mondanak róluk, de tudom, hogy a megalapozott vélemények
hasznosak. A hízelgő hangok hamis illúziókat keltenek, és
könnyen megtévesztik az embert. Leginkább annak örülök, ha
a néző érti és érzi azt, amit ki akartam fejezni az adott képpel.

- Egy-egy kiállítása után jó néhány festménnyel kevesebbet visz haza. Nehezen válik meg a képeitől?
- Vannak olyan képeim, amelyektől nem szívesen válok meg.
Akkor sem, ha ez valahol a sikert jelenti. Viszont vígasztal a
tudat, hogy ezek a képek örömöt okoznak azoknak, akiknek a
tulajdonába kerülnek.
- Két kislányával és férjével rendezett körülmények között él
Telkiben. A gyerekei érdeklődnek a képzőművészet iránt?
- Van bennük érdeklődés. Foglalkozom
velük és próbálom átadni nekik, amit lehet,
de őszintén szólva meglehetősen erős
egyéniségek, ezért nem mindig fogadják el
az irányítást.
- Készül újabb kiállításra?

Legközelebb a fővárosban szeretném kiállítani a munkáimat. Olyan kollekcióval
fogok jelentkezni, ami tematikájában kissé
eltér a korábbiaktól, de reményeim szerint
illeszkedik ezekhez a vonulatokhoz. Már
elkezdtem a munkát, aminek a neheze persze ezután következik. Kiállítás dolgában a
lakóhelyemről se feledkezem meg, ugyanis az újabb állomás helyszíne ismét Telki
lesz.
(bánó)
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Prózaíró pályázat és koszorúzás
A nívós vendégek jelenléte ellenére
sajnos meglehetősen visszafogott
érdeklődés
kísérte
az
„ÉN
VAGYOK” prózaíró pályázat eredményhirdetését március 8-án a
Kodolányi Fal(u)múzeumban, az
iskolában.

Az eseményen tiszteletét tette Telki híres szülöttének unokája,
Kodolányi János, valamint unokaöccse, Kodolányi Gyula. Utóbbi neves íróként a beérkezett pályaművek zsűrizésében is részt
vett, és ő maga adta át a művek tehetséges szerzőinek díjait.

Meglepő módon idén egy 8 éves ifjú, Persányi Barnabás is
indult a pályázaton, ahol testvérével, a 10 esztendős Nórával
együtt be is söpörték a megosztott 1. helyezettnek járó képzeletbeli serleget (és persze az ehhez tartozó ajándékokat), a kisgyermekek kategóriájában. Korukat meghazudtolóan szép
kerek, csattanós végű műveikkel méltán nyerték el a zsűri és a
jelenlévők elismerését.

A nagyobb gyermekek között találhatjuk meg az abszolút
győztest, Majtényi Annát is, aki mögött Pusztai Emese érte el a
tisztes 2. helyezést. A felnőttek között az egyetlen induló,
Homolya Vera érdemelte ki a legjobbnak járó kitüntetést. A
győztes pályaművek terveink szerint a terjedelmi korlátoktól függően részben olvashatók lesznek a Telki Naplóban, egészben
pedig a Telki Portálon.
Amint az az indulók számából is kiderült, idén nem a mennyiség,
hanem inkább a minőség jelentette a művekhez illő jelzőt, és
szerencsére megállapítható, minden pályázó sikeresen tel-

Vers a kapukra

- Költészet napja 2013

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 mindenkit, 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 játszani, és aki szeretné megmutatni, melyik vers nyitotta ki azt
a nehezen nyíló, sokszor kicsit rozsdás kilincsű ajtót, amit úgy
szeretünk kulcsra zárni.
2013 március

jesítette a feladatot, és remekbe szabott prózákkal indultak a
megmérettetésen.

A házigazda és főszervező Molnár Krisztina Rita költő is ezt
hangsúlyozta bevezetőjében, kitérve arra, hogy aki megírta, már
nyert is művével. Nem az a cél ugyanis, hogy az indulók híres írók
legyenek, hanem az, hogy abban a fontos élményben legyen
részük az alkotás folyamata által, amely során a pályázók
aprólékosan kigondolták és sikeresen felépítették mondandójukat.

Kodolányi Gyula a kézírás fontosságát emelte ki, és megkérte a
fiatal alkotókat, hogy amikor csak lehet, vessék papírra gondolataikat. Ez ugyanis a gépeléssel szemben hatékonyabban
fejleszti a személyiséget, hiszen koncentráltabb gondolkodást
igényel. Ezt érezhetjük azáltal is, hogy a hagyományos tollforgatás fárasztóbb, mint számítógépen létrehozni egy szöveget,
hiszen ilyenkor az egész test részt vesz az alkotásban.

A díjátadót követően immár Kodolányi János emlékházánál
folytatódott a közös program, ahol a kis csapat kiegészült a
cserkészekkel, és következhetett az író emléktáblájának közös
megkoszorúzása. Ezúttal is köszönjük a Kokukk Egyesületnek a
hagyományőrző estét, amely rendkívül fontos a Telkiben felnövő újabb és újabb generációk számára, és amely oly sokféle
embert megmozgat a rendezvények kapcsán!
A pályázat zsűrije:
Kodolányi Gyula, József Attila-díjas író
Molnár Krisztina Rita, költő
dr. Sulyok Bernadett, a Petőfi Irodalmi Múzeum kutatója
Boross Klára, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa
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Május 9-től 11-ig idén is Telki Fesztivál!
A pünkösdi ünnepek miatt idén
egy kicsit korábban rendezzük
meg a Telki Fesztivált,
reméljük, az idő is kegyes lesz
hozzánk! Igyekszünk ismét sok
újdonsággal és jól bevált, visszatérő programokkal kedveskedni a telki közönségnek.
A fesztivál csütörtök délután, az iskolai művészeti gálával
kezdődik, pénteken gyermekműsorokkal, kiállításokkal és
zenei csemegékkel készülünk a Pajtában, és ismét lesz koncert és hajnalig tartó buli a tornateremben a fiataloknak. A
gyermekcsoportok szokásos bemutatója és a ritmikus gimnasztika csoport táncszínháza idén az iskola tornatermében
lesz szombaton kora délután, de reggeltől estig a kirakodó-

vásár és számos kézműves program, játék, lövészeti próba és
állatsimogató mellett a Pajta környékén is komoly programválasztékkal készülünk.
A templomi koncerten reneszánsz polifón egyházzene lesz a
csemege, este pedig a táncos utcabál előtt egy dobparádéval és a magyar Bobby McFerrin, azaz Kayamar (Magyaróvári
Viktor) és együttese lesz a nagyszínpad vendége. Nagy
örömünkre ismét fellép a Telki Fesztiválon Pasztircsák Polina,
aki ezúttal Mozart és Kálmán Imre áriákkal lep meg minket, és
újra vendégünk lesz a Budajenő-Telki Székely Társulat.
A képző- és fotóművészet kedvelői sem maradnak program
nélkül: a Pajta, a Báder-Magyar ház és a Telki Magánkórház
érdekes kiállításokkal várja majd a látogatókat.
Móczár Gábor - főszervező

A gyimesbükki testvériskola
látogatása Telkiben
Programok minden érdeklődőnek!

Április 7-e vasárnap estétől 12-e péntek délutánig Telkiben
vendégeskednek gyimesbükki barátaink, akik a telki hetedikesek tavaly szeptemberi látogatását viszonozzák. Ezúttal
tanárok és szülők is csatlakoznak hozzájuk és telki családoknál szállásoljuk el őket. A hét során az iskolai közös programok mellett a fővárosban és a Dunakanyarban kirándulnak
majd, és szervezünk olyan alkalmakat is, ahol az érdeklődő
telkiekkel is találkozhatnak.

Április 8-án, hétfőn délután 16.30-kor a Hóvirág utcai buszmegállónál található, megújult telki táblát avatjuk kis megem-

lékezés keretében, amely már a településeink közötti kapcsolatot hirdeti. A táblát Harkai Gábor plébános atya és Balla Imre
gyimesbükki káplán atya szenteli meg.
Szerdán, április 10-én késő délután a Pajtába várjuk az
érdeklődőket, ahol 17.30-tól közös bográcsos pörkölt-vacsorát rendezünk, majd 18 órától a Budajenő-Telki Székely Társulat előadását tekinthetjük meg közösen. Reményeink
szerint utána még egy magyar népzenés táncházat is meg
tudunk szervezni, ahol közösen tanulhatnák gyimesbükkiek és
telkiek a Kárpát-medence táncait.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Iskolai vízitúra
Március 2-án Tavaszköszöntő Vízitúrán vettünk részt a Hévízpatakon, pontosan 53-an. Az elszánt kis csapat 1-8. osztályos
gyerekekből, néhány szülőből és bátor tanárokból állt. Az
időjárás kegyeibe fogadott minket, ugyanis hétágra sütött a
nap. A túrára már az előző napon bemelegítettünk Kehidakustányban, a fürdőben. Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy a túra előtt, alatt és után, annak érdekében, hogy
pótoljuk az elveszett kalóriákat, folyamatosan ettünk. Az
evezésről az MTV 1-es csatornájának stábja kis filmet forga-

tott, melyben néhányan megszólalnak a részvevők közül.
Menet közben a csapat összeszedett több zsáknyi szemetet a
nádasból, a partról és a vízből. Ezért köszönet és dicséret illet
minden érintettet! Legközelebbi vizes esemény a nyári vízitúra
lesz, de addig is vár még ránk egy pár kaland…
A műsor a MTV 1 archívumában megtekinthető:
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Vizitura.aspx

Sarlós Erzsébet igazgató

www.telki.hu
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Program
Kultúra
Egyházközségi bál

Ha péntek, akkor filmklub!

Harkai Gábor plébános úr Telkibe kerülésével élénk egyházközségi élet kezdődött.

A Telki Filmklub új korszakához
érkezett: mondhatnánk, felnőtté váltunk és közelítünk az igazi
filmklubok világához! Rövid
életet élt az „egy, kettő, három”
sorozat, Karácsonyra kifogyott
belőle a lendület. A hosszú téli
álmomból Deltai Károly filmes szakember (polgármester)
ébresztett fel egy új ötlettel: szívesen tartana filmes előadásokat, sok részlettel spékelve.

Programok sokasága szerveződött, s szép lassan a templom
felújítására is sor került. A munkálatok szépen haladtak, de a
pénz fogytán volt. Ennek apropóján került megrendezésre
2006-ban az első egyházközségi bál, mely „jótékonysági”
címmel lett felruházva.

Célunk - azon kívül, hogy jól érezzük magunkat és a
közösségben újabb ismerősöket szerezzünk - az volt, hogy a
bál kapcsán befolyt adományokból a felújítási munkák tovább
folytatódhassanak. Ez, a sokakat megmozgató közösségi rendezvény nagyon jól sikerült, s ezen felbuzdulva hagyományteremtő lett. Mivel az egyházközséghez Budajenő is
hozzátartozik, megállapodtunk, hogy a bált minden évben
megszervezzük, egyik évben Telkin, másik évben Budajenőn.
Idén Telki a soros rendező, így 2013. április 20-án 19 órától
sok szeretettel hívunk és várunk minden telki lakost és a hozzátartozókat – felekezeti hovatartozás nélkül – a telki iskola
aulájában megrendezendő jótékonysági bálra.

Lesz élő zene – tánc – tombola – büfé, minden, ami az
önfeledt szórakozást biztosítani hivatott. Az est fénypontja a
templomi közösség fergeteges műsora.
A bál bevételét idén is a templom felújítására fordítjuk. Jegyek
kaphatók a vasárnapi (09.15) szentmise után és a bál napján,
a helyszínen.
A belépő: 1.500 Ft,
Támogató jegy: 2 000 Ft (aki nem tud, vagy nem akar eljönni,
de célunkkal egyetért, s szívesen támogatja a templomi
munkálatokat)
Ingyenes belépő: 18 év alattiak
A bállal kapcsolatos bárminemű
Baltási Klára, telefon: 06-26-372-276

kérdését

felteheti:

Meghívó
2013. április 18-án, csütörtökön 19 órakor a
Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.)
Többnyelvűség és identitás a magyarországi
reformáció történetében címmel tart
előadást Dr. Csepregi Zoltán egyetemi
tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem,
Egyháztörténeti Tanszék).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az előadás ingyenes. Adományokat a budakeszi Protestáns
Kör tevékenységének támogatására elfogadunk.

Rendezvényeinket támogathatja közvetlen befizetéseivel, vállalkozói adományaival vagy jövedelemadója 1%-ával a
Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemplom Alapítványon keresztül is. Adószám:
19183914-1-13, bankszámlaszám: 11991102-0212552500000000 (Erste Bank)

Sokan emlékezhetünk még a „kedvenc filmem” sorozatbéli
előadására, ami a westernről és Sergio Leonéről szólt.
Nagyon élvezetes volt, egészen új szemszögekből láttatta
velünk a filmet. Például gondolták volna, hogy a Volt egyszer
egy vadnyugat szoros rokonságot mutat az operával? Az
előadás után a filmet megnézve ez már nem is volt kérdéses
számunkra.
Hasonló felfedező utakra hív most minket előadónk. Ez a
sorozat 3x2 (vagy siker esetén 4x2) részre oszlik. Először
lesz egy előadás, amely során sok filmből láthatunk majd
részleteket. Ezt követően pedig eldöntjük, hogy a következő
héten a bemutatott filmek közül melyiket akarjuk teljes
egészében megnézni.

Tehát a program:

(Az első két alkalom megjelenésünk előtt került megrendezésre!)

Április 12.: Civilizációk harca – az iszlám megjelenése az
euro-atlanti filmben
Április 19.: Film – az előző előadás kínálatából
Május 3.: Snittek és plánok – amitől a film működik
Május 17.: Film – az előző előadás kínálatából
És ha még lesz kedvünk:
Május 31.: Mesteri dialógusok
Június 7.: Film – az előző előadás kínálatából

Az előadások helye és időpontja az évek során semmit sem
változott: péntek este 8, Pajta!
Akiknek eddig is küldtem emailt az előadások előtt, azok
ezután is fognak kapni. Akik nem kaptak, de szeretnének,
azok a takacsz01@t-online.hu címen regisztrálhatnak.
Legyünk kíváncsiak és érdeklődőek! Megéri!

Takács Zoltán

Baba-mama klub
2013. április 12-től baba-mama klub
indul a telki védőnők szervezésében a
Topi
sárkány
játszóházban. Az
esemény minden pénteken kerül
megszervezésre 10:30 és 12 óra között!

www.telki.hu
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Kapcsolatok
Új helyszínen a folytatódik a sorozat,
amelynek áprilisi előadója Nagy
Zsóka családi mediátor.

Nagy Zsóka egyszemélyes intézmény
Budapesten! Családmentő, embermentő, hivatalosan: családi mediátor.
Nem lehet összeszámlálni, hogy
szívós
kitartásával,
hatalmas
empátiájával és tudásával hány
családnak segített párkapcsolati,
gyereknevelési problémáik rendezésében. Tavaly, mikor
nálunk járt Telkiben, a párkapcsolati konfliktusok kezelésének
megoldásait mutatta be, most a szülő-gyermek kapcsolat
lesz a témánk. Minden korosztálynak megvan a sajátos problémája, ami nehezítik a család életét, de nyitottsággal,
megértéssel, szeretettel segítségére lehetünk gyermekeinknek, jobbá tehetjük kapcsolatunkat.
A gyermek helye, szerepe a családban, mediációs
megoldások

Pozitív hatást gyakorolhat a gyermek kezdeményezőkészségére a szülőkkel vívott küzdelem. A gyermek akkor
vesz igazán tudomást saját képességeiről és akkor használja őket, amikor olyasmivel küzd meg, ami se nem löki vissza,
se nem tűnik el nyomása hatására. Ha a gyermek sohasem
ütközik ellenállásba és minden kívánsága teljesül, nem tanulja meg, hogyan kell bizonyos célok elérése érdekében önállóan és kitartóan cselekedni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Pajtában, 2013.
április 18-én - csütörtökön - a 20 órakor kezdődő előadásra!
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Fülemülék éjszakája
Április-május hónapban, a kora esti és
éjszakai órákban hangzik fel az egyik
legszebben daloló madarunk, a fülemüle,
- vagy népies nevén csalogány éneke.
A fülemüle hímek április első felében
érkeznek vissza Afrika déli részéről, és
a fészkelő terület elfoglalása után a
hímek között egyfajta énekverseny
alakul ki a később érkező tojók revírbe csalogatásáért,
megszerzéséért és megtartásáért.
Különlegességük, hogy a többi nappali madárfajtól eltérően
éjszaka is énekelnek, gégéjük egyszerre 4 hangot is képes
kiadni, köztük tökéletes zenei akkordokat is. A dús
aljnövényzetű erdőkben, ligetekben, szárazabb cserjésekben
költő fülemülék gyönyörű éneke már sok költőt, zeneszerzőt
is megihletett.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a
Madarak és Fák napjához kapcsolódva, évek óta különböző
helyszíneken szervezi meg a Fülemülék éjszakáját, amikor
2013 március

madarász szakember kalauzolásával lehet az esti órákban
meghallgatni a daloló fülemüléket.
Nálunk a Telki erdő is
kiválóan
alkalmas
terep a megfigyelésre,
ezért
a
Kokukk
Egyesület szeretettel
vár minden zene- és
irodalomkedvelőt, természetbarátot a Fülemülék
éjszakájára
április 27-én 19 órakor
az Öreg Tölgy Erdei
Tanösvény indítótáblájánál. A kellemes esti
erdőszéli séta során
sok más érdekességet
is megtudhatunk a
madarak életmódjáról
az MME munkatársától, Kocsis Zsuzsától.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
Kokukk Egyesület

Futballszeretők figyelmébe!
A Telki Focisuli ovisoknak, anyukáknak és
apukáknak áprilistól újra indít labdarúgó
foglalkozásokat az iskola előtti műfüves
pályán.
Az ovisoknak szervezett „picifoci”-ra a
2008. augusztus 31. előtt született
csemeték jelentkezhetnek! A foglalkozások szerdánként 16:45-17:30-ig tartanak.
Az anyukák focijára hétfőnként 19:00-20:00 között várjuk a
kezdő és újrakezdő hölgyeket.
Kedden este hagyományosan 19:30-20:45 között az apukáké
lesz a pálya, ahová visszavárjuk régi tanulóinkat, és szívesen
fogadjuk az új jelentkezőket!
További információk a www.telki-focisuli.gportal.hu oldalon!

Waldorf meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki
szívesen megismerné óvodánkat, óvodapedagógusainkat, vagy szeretne többet
megtudni a Waldorf-pedagógiáról. Azok, akik
a jövő tanévre szeretnének jelentkezni, a
helyszínen tájékoztatást kaphatnak a felvételi
beszélgetés időpontjáról, illetve átvehetik a
jelentkezési lapokat.
A kötetlen beszélgetések időpontjai: 2013.
április 18. és 2013 május 9. este 6 óra
Helyszín: Budántúli Waldorf Óvoda
Telki, Áfonya utca 12.
Érdeklődni előzetesen a 06-70-335-8345 (Joós Beáta) vagy
a 06-30-356-2404 (Lafferthon Judit) telefonszámokon lehet.

Sport

Sakkhírek
Telki sikerek a Pest Megyei Sakk Diákolimpián – 3
arany-, 1 bronzérem!
A Telki Pipacsvirág Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában folyó tehetséggondozó program és sakklogika oktatás eredményei a sakk diákolimpián is megmutatkoztak. Pregitzer tanár úr diákjai ezúttal 4 érmet (3 arany és
1 bronz) hoztak el a megyei egyéni és a csapat sakk
diákolimpiáról, és ezzel a bajnokságon induló számos Pest
megyei település és iskola között a legeredményesebbnek
bizonyultak!

Pest Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia (2013. február
9.) – 1 arany-, 1 bronzérem!

Az iskolai sakkélet legrangosabb versenyét idén új helyszínen, a fóti Fáy András Általános Iskolában rendezték meg. A
nagyszámú nevezés miatt ezúttal az alsósok és a felsősök
versenye két különböző időpontban került lebonyolításra. A
mintegy 100 alsós kisdiák között voltak Pregitzer tanár úr telki
versenyzői is. A tavalyi 5 indulóval szemben ezúttal megduplázódott a telki versenyzők létszáma, így összesen 10 telki
kisiskolás vett részt a bajnokságon. Lelkesedésükre és küzdeni akarásukra jellemző, hogy a tavaly aranyérmes lánycsapat tagja, Földvári-Nagy Csepke még betegségével
küszködve is rajtnak állt, de végül emiatt a verseny feladására
kényszerült (viszont az egy hónappal későbbi csapatbajnokságon bőven pótolta kimaradását).
A megyei versenyek között a legerősebbnek számító Pest
megyei verseny súlyát a Magyar Sakkszövetség is elismerte
azáltal, hogy idén a tavalyi egy helyett, korosztályonként 2
helyezett (az arany és az ezüstérmes) továbbjutását engedélyezte az Országos Döntőbe.
A hét fordulós rapid verseny mindvégig izgalmakban
bővelkedett és nagyszerű eredményeket hozott. Persányi
Barnabás mind a 7 mérkőzését megnyerve érdemelte ki az
aranyérmet, míg testvére Persányi Nóra a lányok rendkívül
erős mezőnyében bronzérmet szerzett! Tanulóink remek
játékkal a következő helyeket szerezték meg:

Fiúk

Persányi Barnabás 2.A.
Szabolcsi László 4.A.
Danics Simon 4.C.
Barta Péter 4.C.
Bedő Gergő 4.A.
Láng Barnabás 4.A.

- 1. hely
- 7. hely
- 15. hely
- 18. hely
- 19. hely
- 22. hely

Persányi Nóra 4.A.
Moore Annika 4.A.
Kállai Szofi 4.C.
Földvári-Nagy Csepke 4.A.

-

Lányok

3. hely
9. hely
13. hely
betegség miatt feladta

Pest Megyei Csapat Sakk Diákolimpia (2013. március 9.) – 2 aranyérem!

A Pest Megyei Sakkszövetség szintén Fóton rendezte meg az
idei diákolimpia csapatversenyeit. A megye iskolái ezúttal több
mint 100 játékost indítottak csapataikban, akik 3 korcsoportban mérhették össze sakktudásukat. Pregitzer tanár úr
remekül összeállított 4 csapatot küldött a bajnokságra, melyek
nem is okoztak csalódást. A tavaly aranyérmes Telki 1-es
lánycsapat ezúttal is hozta a formáját és a dobogó legtetején
végzett, immáron másodszor maga mögé utasítva a nagy
sakkoktatási hagyományokkal rendelkező Veresegyházát. A
nagyon lelkes Telki 2-es lánycsapatunk pedig ezúttal az
oklevelet érő 4. helyen végzett!

Az igazi nagy meglepetést azonban a rendkívül erős fiú
mezőnyben a Telki fiú 1-es csapat produkálta, amely szinte
simának nevezhető rajt-cél győzelmével szerezte meg a
továbbjutást jelentő aranyérmet! Telki 2-es fiú csapatunkra is
büszkék lehetünk, hiszen csak két hellyel csúsztak le az
oklevélről és az erős középmezőnyben végeztek! Eredményeink a következők lettek:

Fiú csapatok:

1. hely : Telki I. (Persányi Barnabás
2.A., Szabolcsi László 4.A., Danics
Simon 4.C.)
8. hely: Telki II. (Barta Péter 4. C.,
Láng Barnabás 4.A., Bakos Ádám
4.A.)

Lány csapatok:

1. hely: Telki I. (Persányi Nóra 4.A.,
Moore Annika 4.A., Földvári-Nagy
Csepke 4.A.)
4. hely: Telki II. (Szűcs Fruzsina 4.A.,
Debreczeny Luca 4.C., Arató Tamara
4.C.)

Gratulálunk a gyerekeknek, az iskolának, és Pregitzer tanár úrnak az eredményekhez, és sok sikert kívánunk az
Országos Döntőben is!
www.telki.hu
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Elindulunk…
A Budavidék Zöldút Szövetség 2013. május 11-én, szombaton
rendezi hetedik kerékpártúráját a Zsámbéki-medencében. A
rendezvény házigazdája idén Páty lesz. A túrák a Zsámbékimedence 13 településéről indulnak, és a pátyi Pincehegy
alatti rétre, a Hagyományok Házához érkeznek.
Telkiből két túra indul: egy hosszabb 9-kor, egy rövidebb túra
10.30-kor az iskola elől. A túrák hossza 22+6 km illetve 2x6
km, az útvonal jellemzően a települések kisforgalmú közútjain és a települések közötti földutakon halad.
A túrát követő rendezvényen változatos programokból lehet
majd választani. Be lehet kapcsolódni többféle népi játékba,
lehet majd kézműveskedni vagy táncolni. Lesz kenyérsütés,
pincehegyi séta borkóstolási lehetőséggel, ásványkiállítás.

Idén is eljön Levéd őrsége és íjászbemutatót tartanak.
Tervezünk meglepetés-programokat is.
Reméljük, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is sokan
el tudnak jönni túránkra és a túrát követően jó hangulatú
délutánt tölthetünk együtt. További részletek honlapunkon
(www.bvz.hu), a budavidekzoldut@gmail.com címen és a telki
település felelőstől (Láng Noémi 30/383-30-47) kaphatók.
Szeretettel vár mindenkit a Budavidék Zöldút Szövetség!

Programunk megvalósítása céljából adományokat köszönettel
fogadunk.
Számlaszámunk: BUDA Takarék 58300206-12024999
(Budavidék Zöldút Szövetség)

Régi szekérút feltárása zöldútként
Budajenő és Páty között van egy régi földút, amelyet a
környéken élők közül sokan szekérútként vagy gyalogosan is
használtak gyerekkorukban. Az út a 18-19. században készült
katonai felméréseken is szerepel. Kis esése miatt az egyik
legjobb útkapcsolatot jelentette a két falu között.
A Budajenő és Páty közötti szekérút az Első katonai
felmérésen (1782-85)

Az út mellé kettős fasort ültettek, amely között a szekerek,
majd később a kisebb traktorok kényelmesen elfértek. A
szélesebb mezőgazdasági gépekkel azonban már nem
tudtak járni benne, ezért a régi szekérút melletti területet
kezdték használni. Kialakult egy újabb földút, a régi szekérút
pedig idővel elbozótosodott.
Az elbozótosodott szekérút Budajenő és Páty között

A szekérút a Második katonai felmérésen (1829-66)

Az új földút elsősorban a mezőgazdasági munkák végzését
szolgálja. Az útra a környékbeli lakosok közül sokan rátaláltak,
miközben kerékpározásra alkalmas utat kerestek, majd egyre
többen kezdték azt biciklizésre, sétára, kutyasétáltatásra
használni. Az útvonal a Zsámbéki-medencében 2007 óta
alakuló Budavidék Zöldút hálózat kijelölésénél is kiemelt
figyelmet kapott, és a szükséges egyeztetések után a mintegy
40 km-es körtúrát jelentő Budavidék Zöldút részévé vált.
www.telki.hu
www.telki.hu
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A Budavidék Zöldút hálózat a Zsámbéki-medencében
(www.bvz.hu)

A feltárásra javasolt mindkét szekérútszakasz Telki közigazgatási területéhez tartozik. Elképzelésünk megvalósítása
érdekében egyesületünk pályázatot nyújtott be Telki Község
Önkormányzatához. Az önkormányzat a Telki Környezetvédelmi Alapból 250 ezer Ft támogatást nyújtott a felső (az ábrán
B-vel jelölt) szakasz feltárásához. A feltárási munka gépi
munkaerőt igénylő része a kettős fasorok közötti gépi
bozóttisztítást és egyenletes felszínű földút kialakítását foglalja magában. A gépi munkálatokat Oláh István irányításával
Buchoffer János vállalkozó végezte el, idén februárban.
A szekérútfeltárás folyamata (előtte, utána)

A kijelölt zöldúthálózat különös jelentősége, hogy olyan
kerékpáros kapcsolatot jelent a települések között, amely a
forgalmas közutaktól elszakadva nyújt lehetőséget a
közlekedési ártalmaktól és veszélyektől mentes, rendszeres
mozgást keresők számára. Problémát jelent viszont a földutak változó minősége, valamint a mezőgazdasági
nagygépek és a kerékpárosok, gyalogosok egy útvonalon való
találkozása, főleg a betakarítási és a permetezési munkák
idején.

Zöldutas kirándulás céljára igazán kényelmes és biztonságos
megoldást önálló nyomvonalú és fenntartású zöldútszakaszok
kialakítása jelenthet. Oláh István, egyesületünk alelnöke már
az útvonal kiválasztása kapcsán kiemelte, hogy a Budajenő
és Páty közötti jelenlegi földút mellett, a kettős fasor között
felismerhető a kissé megsüllyedt régi szekérút nyoma. A régi
szekérút feltárása jó megoldás lehet önálló zöldútsáv
kialakítására! A lehetőséget tovább elemezve megszületett
az a javaslat, amely szerint egy másik, Telki felől induló
szekérút bekapcsolásával új, önálló zöldutas kapcsolat
teremthető meg a Zsámbéki-medence településeit felfűző
zöldúthálózat eléréséhez.
A feltárásra javasolt szekérútszakaszok Telki területén

A gépi munkákat követően jelentős mennyiségű hulladék került
elő, amelynek összegyűjtését önkéntes munka keretében
szervezzük. A Budavidék Zöldút Szövetség tavaly ősszel
együttműködési megállapodást kötött a Budakeszi Nagy Sándor
József Gimnáziummal. Ennek értelmében 2013. április 6-ra
önkéntes diákmunka-végzés lehetőségét hirdettünk meg a gimnázium tanulóinak. Az előzetes felmérés alapján kb. 20 tanuló
részvételére számítunk, elsősorban Budajenőn, Telkiben és
Pátyon élő tanulók közül. Nagy segítséget jelentene, ha a hulladékgyűjtéshez további önkéntesek is jelentkeznének! Kérjük,
hogy aki rész tud venni a szekérút feltárás befejezéséhez
szükséges kézierőt igényló munkák elvégzésében, jelentkezzen a KoKuKK Egyesület elnökénél, Bellon Erikánál (0626/372-114).
Anyagi lehetőségeink szerint szeretnénk az alsó (az ábrán A-val
jelzett) szekérút feltárását is megvalósítani, amelynek költsége
előzetes becsléseink szerint mintegy 200 ezer Ft. Köszönettel
fogadjuk, ha célunk elérését anyagi támogatással tudják segíteni.

Számlaszámunk: 58300206-12024999 BUDA Takarék
Szövetkezeti Hitelintézet. Kérjük, hogy befizetéskor jelezzék
a támogatás konkrét célját: „Telki szekérutakra”.

A Budavidék Zöldút kialakításának fő célja a Zsámbékimedencében lakók gyalogos és kerékpáros kirándulási
lehetőségeinek bővítése. A kijelölt zöldúthálózat kedveltségét
jelzi a tavaszi közös túrákon résztvevők szép száma és az őszi,
településenként szervezett túrák iránti igény is. A Budajenő és
Páty közötti szekérút feltárása olyan mérföldkövet jelenthet programunkban, amely további, önálló zöldútszakaszok kialakításához vezethet. További terveink közé tartoznak a zöldútszakaszok mentén tanösvények létesítése. A szekérút feltárásokhoz
kapcsolódóan olyan tanösvény létesítését is tervezzük, amely a
Zsámbéki-medence ökológiai környezetét, valamint a hagyományos és a jelenlegi agrárgazdálkodás módjait mutatná be.
Terveink megvalósításához folyamatosan keressük a pályázati
lehetőségeket, és köszönettel fogadjuk cégek és magánszemélyek anyagi vagy természetbeni támogatásait. Telki Község
Önkormányzatának támogatását ezúton is köszönjük!
Bárcziné Kapovits Judit - elnök- Budavidék Zöldút Szövetség
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Hirdetés

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

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

kertfenntartás, kertgondozás,
kertépítés, fakivágás, fűkaszálás

Olajos József, Telki
06 30 971 0968

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig született:
Kántor László és Benedek Lili gyermeke, Kántor Kázmér

Váradi Bálint és Váradiné Till Elvira gyermeke Váradi Ákos

Csiszár András és Urai Liza gyermeke: Csiszár Alex Olivér
Szűcs Mátyás és Szalma Eszter gyermeke: Szűcs Léla

Giulio Fogazzaro és Ildikó Fogazzaro gyermeke: Elisa
Fogazzaro
Jó egészséget kívánunk!

IMPRESSZUM

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Polgármestere
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@telki.hu, 70/530-5644
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
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SOLONG Press Kft.
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lapzártája: április 12.

Hirdetési díjak befizetési
határideje: április 12.
Hirdetésfelvétel:
26/ 572-003,
konyveles@telki.hu

www.telki.hu
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Egészség

Kisgyermekek sebészeti ellátása
A műtéti beavatkozás mindenkinek fokozott szorongást jelent,
különösen igaz ez akkor, ha kisgyermeknél válik szükségessé
egy beavatkozás: ilyenkor a szülőknek az aggodalmon túl
figyelniük kell arra, hogyan készítik fel gyermeküket a
kórházban töltött napokra. Általában a kicsiket az viseli meg a
legjobban, ha nélkülözniük kell a szülők biztonságot adó
közelségét: ma már nem kérdés, hogy ez lényeges feltétele a
gyógyulásnak, a legtöbb kórházban azonban hiányoznak a
folyamatos jelenléthez szükséges feltételek.

Gyermekeknél végzett műtéteknél nagyon fontos az időzítés
kérdése: amennyiben megoldható, akkor várakozási idő
nélkül érdemes sort keríteni a beavatkozásra. A közösségbe
járó kisgyermekek esetében ugyanis a vírusfertőzések
gyakorisága miatt akár többször is előfordulhat a tervezett
műtét halasztása: ilyenkor kezdődhet elölről a várakozás és
a műtét előtti vizsgálatok sora.

A gyermekek minden műtétet könnyebben viselnek, mint a felnőttek: hihetetlenül gyorsan regenerálódnak, a kisebb beavatkozások után már néhány órával felszabadultan jönnekmennek, játszanak. A kis betegek biztonsága érdekében az
altatásos műtétek utáni éjszakát mindig a kórházban, felügyelet alatt kell tölteni, de a panaszmentes páciensek már
másnap hazatérhetnek otthonukba.
A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek közé tartoznak a
különféle típusú sérvek: köldöksérv, lágyéksérv, heresérv,
vízsérv. Ezek az esetek többségében olyan veleszületett rendellenességek, amik csak később jelentkeznek. A kisfiúknál a
legtöbb megoldandó problémát a fitymaszűkület, a fityma leta-
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padás, ezen felül a rövid nyelvfék, valamint a here leszállási
zavara, a rejtett here okozza.

Kisbabáknál gyakran előforduló jelenség a köldökgomba,
amikor a köldökcsonk leválása után nedvedző, vörös csomó
látható a köldökgyűrűben: ennek ellátása is gyermeksebészeti
feladat. Gyermeksebész segít az anyajegyek, haemangiómák
(éranyajegyek) és epidermoid ciszták eltávolításában, vagy az
olyan kisebb fejlődési rendellenességek megoldásában, mint
az összenőtt ujjak vagy az elálló fül, ezeknél a problémáknál
nagy előnyt jelen, ha a gyermeksebész egyben plasztikai
sebész is.
Bármilyen panasz, elváltozás észlelése esetén az első lépés
a gyermeksebészeti konzultáció, ahol döntés tud születni a
műtéti beavatkozás szükségességéről, a műtét típusáról és
minden fontos részletkérdés átbeszélhető.
Dr. Ignácz Zsuzsanna gyermeksebész, plasztikai
sebész
Rendelési idő és helyszín:
Budapesti Rendelőintézet, kedd 18.00-20.00
(1121 Budapest, Budakeszi út 36/C)
Gyermeksebészeti vizsgálat:

Fitymaszűkület műtét altatásban :
Lágyéksérv műtét altatásban:

20.000,- Ft

150.000,- Ft

200.000,- Ft

