


Ehavi naplóbejegyzé-
sem amolyan tavaszi
vegyes saláta lesz, azaz
több kis témáról írok
egymás után.

Sokan kérdeznek pályá-
zatokról, pályázati lehe-
tőségekről. Sajnos a
közép-magyarországi
régiót nem kényeztetik el
pályázati lehetőségek-
kel, de azokon, melyek
kiírásának megfelelünk,
elindulunk. Egyelőre
nem tudok beszámolni
sikerekről, a pályázatok
eredményhirdetése ed-
dig elmaradt.

Újrafogalmaztuk a közösségi együttélés szabályait leíró ren-
deletünket. Az önkormányzatok május 31-ig kötelesek voltak
hatályon kívül helyezni korábbi szabálysértési rendeleteiket.
Ezzel párhuzamosan lehetett megalkotni a kirívóan
közösségellenes magatartásokat tiltó rendeletet. Feltétlenül
ajánlom mindenkinek a rendelet áttanulmányozását! A ren-
delettel kapcsolatos tájékoztató szórólapot hamarosan min-
den postaládába eljuttatjuk, addig is megtalálhatják honla-
punkon. A cél természetesen nem a büntetés, hanem az
élhető környezet megteremtése.

A jó idő beköszöntével minden évben megszaporodnak a
vagyon elleni bűncselekmények. Lomtalanítások idején szokás

szerint megerősített rendőrjárőr, közterület-felügyelő és
polgárőrök vigyázzák utcáinkat, de érdemes a későbbi
időszakban is jobban odafigyelni a biztonságra, saját és
szomszédjaink ingatlanjára! A polgárőrség várja az új jelent-
kezőket is soraiba, hisz az utóbbi időben sokan települtek
Telkibe, de a polgárőrség személyi összetételén ez kevéssé
látszik meg.

A szelektív hulladékgyűjtő környékét a hivatal dolgozói
igyekeznek folyamatosan karban tartani. Sajnos néhány
lakótársunk rendszeresen teleszemeteli a környéket. Itt
szeretném megjegyezni, hogy a kihelyezett kamera rögzítette
tevékenységüket. Budakeszin elindult a szabálysértési eljárás
a szemetelők ellen, akik borsos bírságokra számíthatnak.

Türelmet és megértést szeretnék kérni a közúton történő
építkezések miatt. A beruházások elkezdődtek. Először a
Hóvirág utcánál, majd Budajenő irányában, végül a Muskátli
csomópontnál várható nehezebb közlekedés. A közút legfel-
jebb rövid időre lesz lezárva, rendkívüli alkalmakkor, de félpá-
lyás lezárás, tárcsás forgalomirányítással gyakran várható.
Honlapunkon folyamatosan követhetik az építkezések aktuális
állását.

És végül egy kevésbé fajsúlyos téma: mindenkit szeretettel
várok a filmklubba, péntek esténként fél nyolckor, a Pajtába!
További részletek a telki.hu-n és a Telki Facebook csoportban.

Deltai Károly
polgármester
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Elkezdődött az átépítés!
A munkaterület átadásával hivatalosan is megkezdődhetett a
település két végén lévő csomópontok átépítése. Az első héten
még csak a forgalomterelés engedélyeztetési előkészítése
zajlott, építési munkák nélkül, azonban mire az újság megjelenik,
már életbe lépnek a forgalomkorlátozások, és elkezdődnek az
átépítési, felújítási munkálatok a Hóvirág utcánál, majd később
a Budajenői úton is!

Ahogyan már a Telki Napló is beszámolt róla, a testület korábban
elfogadta a rendezésre és átépítésre vonatkozó terveket, ame-
lyek alapján április 15-től megkezdődhetett a felújítás. Ennek
során a Hóvirág utcai csomópont teljes egészében megújul, a
Budajenői úton lévő buszmegállónál pedig új gyalogátkelőhe-
lyet létesítenek, valamint megépülnek az ezekhez tartozó jár-
daszakaszok is.

A Hóvirág utca csomópontjának átépítése

A testület korábban elkészíttette a Fő utca - Hóvirág utca
csomópontjának átépítésére vonatkozó terveket, amelyek meg-
valósítását a közlekedési hatóság is engedélyezte. Ezek ered-
ményeként új gyalogátkelőhely, forgalomcsillapító szigetek,
autóbusz-megállóhely öblök, kapcsolódó járda- és útszakaszok
jönnek létre, a Hóvirág utca és a körforgalom között (a temető
területén) pedig új járda és közvilágítás is épül. Ezek mellett a
főút érintett szakasza új burkolatot kap. A beruházás két részlet-
ben, összesen 39 millió forintba kerül.

Új gyalogátkelő a Budajenői úton

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

Átkerülnek a „Telki” táblák!

Az átépítés a később kezdődő Muskátli-csomópont felújítási
munkálataival együtt érinti a település közúti végét jelző táblákat
is, amelyeket egyúttal kijjebb tesznek! 

A felújításra kiírt tenderen győztes kivitelező a HORNYÁK Út
és Mélyépítő Kft. A munkálatok várhatóan július 12-ig tartanak,
amelyek ideje alatt az önkormányzat és a kivitelező kéri az autó-
sok figyelmét, valamint türelmét!

Az átépítés során esetenként fogalomkorlátozások is
várhatók, amelyekkel kapcsolatban kövesse a Telki
Portálon lévő, rendszeresen frissülő cikkünket!
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Ahogyan már előző számunkban a Polgármester Naplója
cikkünkben beszámoltunk róla, úgy tűnik, még ebben a ciklus-
ban megvalósul a Muskátli utcai csomópont átépítése.

Mivel a jelen állás szerint a CBA-ra egyelőre nem
számíthatunk (várat magára az áruház építése is), a korábban
elnyert támogatást pedig végül nem kaptuk meg, új tervet kel-
lett készíteni, hogy kevesebb összegből is látványos ered-
ményt lehessen elérni.

Ennek lényege, hogy mivel a majdani körforgalom aszfalt-
gyűrűjének megépítése, és az alatta húzódó közművek kiváltá-
sai aránytalanul nagy összeget emésztenének fel, így két
lépésben célszerű megvalósítani a beruházást!

Az első ütemben - a tervek szerint már - 2013 nyarán, az
iskolakezdésig megépülhetnek a legfontosabb részek, azaz a
három gyalogátkelő, a közvilágítás, a két buszmegállóöböl és
a megállók, valamint a csatlakozó járdaszakaszok!

Ezzel az érintett területen már idén biztonságosabbá válik a
gyalogosforgalom, az új megállóknak köszönhetően pedig az
iskola, az óvoda, és az egész Újfalu, valamint a Boszor-
kányvölgy is könnyebben megközelíthetővé válik tömegköz-
lekedéssel.

Mivel mindeközben - a másik két, megújuló csomópont
építésével együtt - a település két végén lévő településhatárt
jelző közúti táblák is kijjebb kerülnek, elmondható, nagyot si-
kerül előrelépni falunk közlekedésbiztonsága terén is!

Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy az első ütem közbeszer-
zésének kiírása előtt minden akadály elhárult, így már a
tanítás végeztével elkezdődhet az átépítés. A következő
ütemben, várhatóan jövőre a körforgalom gyűrűje, és a föld
alatti, számunkra előírt, de kevésbé fontos közműkiváltások is
elkészülhetnek, így saját erőnkből sikerülhet a teljes

kivitelezés. A Magyar Közút Kht. által mostanra elfogadott, két
lépésben zajló átépítés tervei alapján a második szakasz
megépítésekor csupán minimális lesz a visszabontás.

A munkálatokról friss információ a Telki Portálon
lesz olvasható!

A tavasz beköszöntével április elején az önkormányzat végre
hozzáláthatott a kátyúzási munkálatokhoz.
A szűkös keret ellenére rendben haladnak a munkálatok, és az
első ütemben betervezett utcákban szép lassan eltűntek a
bosszantó úthibák. Ezek közé tartozik a Muskátli, Árnyas,
Völgy, Tulipán, Petőfi, Rákóczi, Pipacs, Rózsa, Harangvirág,
Gyöngyvirág és a Margaréta utca.
A következő ütemben a mart aszfaltozást kezdték el, amely
időtállóbb megoldást jelenthet az elsősorban lejtős, koráb-
ban murvával borított útszakaszokon. Az útjavítások a Szellő,
valamint a Zúzmara utca meredek szakaszát, a Lejtő utca
Zúzmara és Vadrózsa utca közötti részét, valamint a Napsu-
gár út elejét érintik.
Ha ezzel is végeznek, következhetnek az útbeszakadások!
A felújítások és a kátyúzások kivitelezője a Puhi-Tárnok Kft.
A testület a 2013. évi költségvetésében 4,5 millió forintot
különített el útfelújításokra és kátyúzásokra.

szb

Megújul a Muskátli-csomópont

Kátyúzások
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Az önkormányzat szervezésében idén május 27-e és 29-e
között tart lomtalanítást Telkiben az AVE Tatabánya Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.!

A lomtalanítás a szemétszállítási napokon 6 órakor kezdődik!
Az AVE ezúton kér mindenkit, hogy a közterületek tisztán-
tartása érdekében csak az elszállítást megelőző napon,
illetve a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki a hul-
ladékgyűjtő edény mellé felesleges hulladékaikat, lomjaikat!

Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé a veszélyes hul-
ladék, az építési törmelék, a szénpor, falevél, gally, állati
tetem, trágya, valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez
darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi
karosszéria, kazán, gumiabroncs, stb.)!

Idén is lesz abroncs-gyűjtés!

Az önkormányzat ismét szervez használt gumiabroncs-gyűjtési
akciót!

A használt abroncsok a lomtalanítás ideje alatt - kizárólag - a
Telki Polgármesteri Hivatal parkolójában, az erre kijelölt
helyen adhatók le!

A lomtalanítás a lakosság részére térítésmentes!

Íme az utcánkénti beosztás:

május 27. (hétfő) május 28. (kedd) május 29. (szerda) 
Áfonya köz Akácos köz Árok utca 
Áfonya utca Akácos utca Cinege utca 
Barka köz Alsóvölgy utca Dombhát utca 
Barka utca Anna-laki utca Forrás utca 
Berkenye köz Árnyas köz Hóvirág köz 
Berkenye utca Árnyas utca Hóvirág utca 
Boróka köz Darázs utca Kilátó köz 
Boróka utca Erdő utca Kórház fasor 
Budajenői út Fenyves utca Legelődombi út 
Búzavirág utca Fő utca Nefelejcs köz 
Csipke utca Futrinka utca Nefelejcs utca 
Csipke köz Gábor Áron köz Nyúl utca 
Gyöngyvirág utca Gábor Áron utca Öreghegyi ut 
Harangvirág utca Galagonya köz Őszapó utca 
Kamilla köz Galagonya utca Őzike utca 
Kamilla utca Gyöngy utca Sármány utca 
Kökörcsin utca Hársfa utca Szajkó utca 
Lejtő utca Juharfa utca Szarvas utca 
Levendula utca Kőrisfa utca Tengelice utca 
Levendula köz Kőrisfa köz Tulipán utca 
Mandula köz Nyirfa utca Villám utca 
Margaréta utca Nyirfa köz Zápor utca 
Moha köz Orgona köz Zöldike utca 
Muskátli utca Orgona utca 
Napsugár utca Öregdűlő öz 
Pipacs köz Petőfi u. 
Pipacs utca Pillangó utca 
Rozmaring ut Rákóczi utca 
Rózsa köz Repkény utca 
Rózsa utca Szilfa utca 
Szellő utca Szőlő sor 
Vadrózsa utca Tölgyfa utca 
Zúzmara utca Tölgyfa köz 

Tücsök utca 
Völgy utca 

Régóta fennálló probléma került ismét a figyelem fókuszába
az utóbbi időben! Hétköznap reggelente a csúcsidőszakban
sajnos sokszor előfordul ugyanis, hogy emberek tucatjai
maradnak a telki buszmegállókban, mivel a Volánbusz járatain
már nem jut számukra hely.

Telki vezetése többször tárgyalóasztalhoz ült már a Volán
elöljáróival, hogy a kérdést megvitassák, azonban a legtöbb-
ször azzal a válasszal pattant vissza a sűrítésre tett
kezdeményezés, hogy a cég adatai szerint a buszokon nincs
helyhiány, még a reggeli órákban sem. Aki azonban próbált
már meg hétköznap 7 óra körül feljutni a járatokra, egészen
biztosan másról tudna beszámolni!

Sajnos sokszor az is gondot okoz, hogy a forgalomszámlálást
bizonyos, e helyen most nem firtatott „ügyletek” torzítják, így a
valós adatok nem jutnak el a Volán vezetéséhez, valamint az
is kérdéses, hogy az a tény, hogy a reggeli csúcs folyamán a
bérletesek sokkal többen vannak, miként jelenik meg a rend-
szerben.

Bár a tárgyalások folytatódnak a Volánbusz és településünk
vezetése között, és egy újabb komolyabb egyeztetés is lesz
májusban, egyelőre marad számunkra a legnagyobb
közösségi portálon éledezni látszó, esetenként megjelenő
Telekocsi program!

szb

Május végén lomtalanítás!

Volán helyett Telekocsi? 
Jól jönne már egy járatsűrítés!
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A Fő utca átépítése
kapcsán megváltozott az
Ófalu közlekedési rend-
je: új pakolók kerültek
kialakításra és a kitáb-
lázás alapján egyértel-
műen látszik, hol szabad
és hol tilos a parkolás!

Az utóbbi időszakban
szerkesztőségünkhöz
is több panasz jutott el,
amelyek arról szóltak,

hogy sokan mégis figyelmen kívül hagyják a jelzéseket,
valamint a közlekedési szabályokat, és olyan helyeken állnak

meg járművükkel, ahol nem lenne szabad, sőt, ezzel gyakran
még a forgalmat is zavarják!

Ennek apropóján érdemes felhívni rá az autósok figyelmét,
hogy aki - még ha akár egy percre is - tilosban, például a
buszmegállókban parkol, számítson a bírságra! A területen a
körzeti megbízott és a közterület-felügyelő rendszeresen fel-
bukkan, és megbüntetik a szabálytalanul parkoló gépjárművek
tulajdonosait!

Az átépítés óta lassan fél év telt el, így a türelmi időszak
véget ért! Parkoljunk mindannyian az arra kijelölt helyeken, így
elkerülhetjük az esetleges bírságokkal járó bosszankodást, és
még másokat sem akadályozunk majd a közlekedésben.

szb

Az önkormányzat feltett szándéka, hogy a környezet-
tudatosság 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 ter-
jedelemben 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 megtalál-
hatók a telkieket érintő friss hírek, programok!
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

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

2013. március 19.

„Minden születendő gyermeknek
ültessünk egy fát!” mozgalom

A testület támogatta annak a szerződésnek a megkötését,
amely alapján a Gemenc Zrt. évente, a született gyermekek
számával megegyező számú facsemetét biztosít térítés-
mentesen településünk számára, valamint a tavaszi, illetve az
őszi ültetés során szakmai iránymutatást és felügyeletet nyújt
önkormányzatunknak. Cserébe Telki vállalja a faültetési napok
körüli szervezési munkákat.

A vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítésének helyzete

A képviselők megtárgyalták a vezetékes ivóvíz- és szenny-
vízcsatorna-hálózatról szóló tájékoztatót, és egyebek mellett
megállapították, hogy a még kiépítetlen szakaszokon el kell
készíteni a hiányzó terveket, ugyanis ez előfeltétele a
pályázatokon való részvételnek.

A hálózat kiépítésére azokon a területeken kerülhet sor (pl.
Hosszúhát, Árnyas és Repkény utca), ahol az előzetes
felmérés alapján az ingatlantulajdonosok döntő része - az
útfelújítások terén alkalmazott szisztémához hasonló módon -
vállalja a rácsatlakozást, valamint a fizetési kötelezettség tel-
jesítését.

A 2013. évi Közbeszerzési Terv

A testület elfogadta Telki idei közbeszerzési tervét. Ez alapján
2013-ban a település két végén lévő csomópontok
átépítésére, az úthálózat felújítására, a Muskátli utcánál lévő
kereszteződés és a hozzá tartozó buszmegállók, valamint
járdák kivitelezésére, a majdani közösségi ház renoválására,
az ivóvíz- és csatornahálózat fejlesztésére, és a települési
szilárd hulladék gyűjtésére írnak ki idén közbeszerzést.

A belterületi úthálózat felújítása

A képviselők elfogadták az úthálózat fejlesztésére beter-
jesztett „optimum programot”, amely alapján a lehetőségek-
hez mérten a legtöbb kátyúzási és mart aszfaltos újraépítési
munkálatokat el tudják végezni. A javítások április elején, a téli
időjárás elmúltával rendben elindultak (részletek külön
cikkünkben olvashatók)!

Járdaépítési Program

A testület jóváhagyta Telki Járdaépítési Programját, amelynek
részei az idén megújuló 3 csomópont kapcsán létesülő gyalo-
gos útvonalak. A további kiépítésekre az utak majdani
felújításával, építésével, átépítésével egy időpontban kerül-
het sor.

Fekvőrendőrök építése

A képviselők elfogadták a belterületi úthálózat forgalomtech-
nikai tervéről szóló tájékoztatót, és támogatták a lakó és
kiszolgáló utcákban forgalomcsillapító küszöbök építését. A
szükséges forrásokat az önkormányzati tulajdonú
intézményekhez kapcsolódóan Telki, intézményi célú
fejlesztés esetén az ingatlanfejlesztő, lakossági
kezdeményezés esetén pedig az érintett ingatlantulajdonosok
kötelesek biztosítani.

Első lépésként 2013-ban az Öreghegy forgalomcsillapítása
érdekében kerül sor 1 méter hosszú forgalomcsillapító
küszöbök építésére. Eszerint a Tengelice utca óvoda előtti
szakaszán 2, az Őszapó utcai játszótér előtt 1 darab
fekvőrendőrt létesítenek.

A Zápor utca felújítása

Telki az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával
felújítja a Zápor utcát. A testület a beruházás meg-
valósításához szükséges 18.666.028 forint összegű
előirányzatot a 2013-as költségvetés felhalmozási tar-
talékkeretének előirányzata terhére biztosítja, azzal a feltétel-
lel, hogy az építés költségeihez az érintett ingatlantulaj-
donosok 65%-os arányban hozzájárulnak. Emellett a munkák
megkezdéséhez szükséges az érintett ingatlantulajdonosok
legalább 70%-ának befizetése is.

Az útépítésben érdekelt tulajdonosoknak a közbeszerzés
megindítása előtt nyilatkozniuk kell arról is, hogy támogatják
a Zápor utca terveinek 2. módosított verziójának meg-
valósítását.

Óvodai beiratkozás

A testület döntött a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó
óvodai beiratkozás időpontjáról. Eszerint május 6-tól 9-ig, 8-
tól 16 óráig tartják meg a beiratkozást a Harangvirág utcai
épületben. (A témáról bővebben előző számunkban szá-
moltunk be.)

szb
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Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves
Családját a Pipacs Galériába (Telki,
Pipacs u. 8., a Pipacsvirág Általános
Iskola mellett) a XI. Telki Fesztivál 0.
napján nyíló, „ÉBREDÉS” c. kiállítás
megnyitójára.

Ezúttal ismét új, Telkiben eddig még be
nem mutatkozott művészek - a nyíregy-
házi Augusztinyi József Attila, a
budapesti B. Molnár Annamária és

Farkas „Lobo” Péter, valamint a telki nyugdíjas Scheer Gizel-
la, és a házigazda Márton Ildikó festőművészek - alkotásait
tekinthetik meg az érdeklődők.

A kiállításon Farkas „Lobo” Péter jóvoltából a kevésbé ismert
technikával készült Pix Paint képekkel is megismerkedhetnek
a látogatók.

A kiállítást 2013. május 9-én, csütörtökön 18 órakor
Zimonyi Adrienne nyitja meg.
A megnyitón közreműködnek a Pipacsvirág Általános Iskola
növendékei - Dávid Zsófia és Tamási Gerold 3.b osztályos ta-
nulók -, akik az iskola idei versíró pályázat győztesének,
Homolya Ritának (4.c.) Tavaszi zápor című versét adják elő.

A megnyitón a zenét rendhagyó módon most nem hangszeres
művészek szolgáltatják, hanem a Kodály Zoltán Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium 3.a osztályos ta-
nulója, Kiss-Leizer Anna, aki egy népdalcsokrot ad elő.

A kiállítás május 20-ig látogatható, a belépés díjtalan!
Köszönjük támogatóinknak, Telki Község Önkormányzatának,
a Solong Press Kft-nek, valamint az Audrey Cukrászda és
Pékségnek!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Április elején közel egy hétig falunk vendége volt 30 gyimes-
bükki gyerek és az őket kísérő 14 felnőtt. Viszontlátogatá-
suk során – tavaly a telki ifjak egy csoportja járt
testvértelepülésünkön – számtalan közös programon és ren-
dezvényen vettek részt.

Ezek közül kiemelkedik az április 8-i táblaavató, amelynek
ceremóniáján Harkai Gábor telki plébános és a gyimesi Balla
Imre káplán atya megszentelte a Hóvirág utcai buszmegál-
lónál lévő, most felújított „Telki, Köszöntjük” feliratú, fa üdvöz-
lőtáblát, amelyen már büszkén feszít az is, hogy
„Testvértelepülésünk Gyimesbükk”. Az eseményen egy hete-
dikes diák, Szobi Csongor szavalt, majd Deltai Károly pol-
gármester és Móczár Gábor alpolgármester rövid bevezetője
után a két atya mondott beszédet, amelyen hangsúlyozták a
két település kapcsolatának fontosságát és annak folyamatos
építését, amelyhez sok ehhez hasonló rendezvény szük-
séges.

Meghívó a Pipacs Galériába

Gyimesi látogatók Telkiben
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Másnap Balla Imre atya mondott a szentmisét a telki templom-
ban, szerdán pedig a Pajta volt a helyszíne egy újabb nagy-
szerű közös programnak. Először egy kiváló bográcsételt
fogyaszthattak el gyerekek és felnőttek egyaránt, majd a
Budajenő-Telki Székely Társulat izgalmas és humoros
előadását tekinthette meg a nagyérdemű. Ezután, mintegy
megkoronázva vendégeskedésüket, a gyimesi gyerekek
különböző csángó táncokat mutattak be. Jóleső érzés volt
nézni, ahogyan az ifjak kitartóan és szépen ropják körbe és
körbe... Végezetül egy fakultatív, közös táncház következett,
amely remek hangulatban zajlott.

Sikeres vendégeskedés

Látogatóinknak nagyon tetszett az iskola, az óvoda, Telki és a
környék egyaránt, a különböző programokon pedig – volt
köztük esztergomi, visegrádi és szentendrei kirándulás,
kézműveskedés, fociverseny, budapesti városnézés, moziláto-
gatás, libegőzés, kisvasutazás a Széchenyi-hegyen, sőt,
még hatalmas fagyizás és sütizés Andrészék felajánlásából
Budakeszin – nagyon jól érezték magukat!

Reméljük, hogy hamarosan ismét közös rendezvényeken
vehetünk majd részt gyimesi testvéreinkkel - elsőként a
közelgő pünkösdi utazás során, amelyen telkiek egy egész
busznyi csoportja teszi tiszteletét Gyimesbükkön!

A programokért köszönet illeti a szervezőket, első sorban
Somlai Judit és Csáforda Rita tanárnőket, valamint az Önkor-
mányzat vezetését és a Telki Kultúra Közhasznú Alapítványt.



Köszönet illeti mindazokat a családokat, akik otthonaikban
vendégül látták a gyimesbükki gyerekeket és felnőtteket, így
a telki általános iskola sok tanulóját és szüleiket (Finkbeiner
Mário, Kiss Alex, Szobi Csongor, Schiroky Szonja, Farkas
Dani, Koltai András, Bedő Adrienn, Göde Anna, Soós Péter,
Nagy Bori, Sóti Katinka, Farkas Krisztián, Monos Bence,
Major Lili, Balog Sára, Katona Barnabás, Majtényi Anna,
Bognár Tamás, Sipkovits Viktória, Nagy Janka, Horváth Luca,
Schmaus Kinga, Rákosi Márk és Hetényi Mónika), továbbá
Kostka Ágnes, Gerlóczy Magdolna, Bálványosi Ildikó, Somo-
gyi János, Kiss István, Vászolyi József, Tóth Kálmán és Som-
lai Zoltán családját. Reméljük, ők is mind eljutnak majd
Gyimesbükkre!

szb
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Családias hangulatban zajlott a Kokukk Egyesület és a
Szépírók Társasága tavaszi irodalmi estje április 12-én az
óvoda aulájában, amelyen Molnár Krisztina Rita költő és
házigazda beszélgetett Telki vendégével, Háy Jánossal.

A Költészet napja kapcsán az író kérdésre válaszolva elmond-
ta, József Attila az egyik legkiemelkedőbb és legkisebb
hibaszázalékkal dolgozó szerzőnk, akinek csillaga olyannyira
kellene, hogy ragyogjon, mint a zenében Bartók Béláé.

Ezt követően megtudhattuk, hogy Háy önmagát - a meghívón
szereplő költő titulussal szemben - inkább írónak vallja. Hoz-
zátette azonban azt is, hogy előszeretettel fest képeket, így
viccesen megjegyezte, ha a házigazda gyűjtő, akkor ő akár
festő is lehet! Elmondása szerint festészete során ugyanazt
az irányvonalat képviseli, amelyet költészetében is.

Könyveiben nem áll tőle távol a humor, amit az is jelez, hogy
saját könyvéhez ajánlóként önmaga által írt Jókai-idézetet is
gyártott! Megjegyezte, hogy mivel nem talált odaillőt, írt
magának egyet.

„Háy János nevű személy pedig nem létezik” - hangzik Háy
híres idézete, amelynek kapcsán megtudhattuk, hogy az író

nem ezen a néven született. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan
teremtődött meg Háy János, elmondta, hogy egy műalkotás
sajnos általában akkor él, ha a mögé tett név egy márkát jelez.
Amikor a híressé vált idézetet mondta, eziránti nemtetszését
szerette volna kifejezni, ellenezve a sznobéria üzleti szem-
léletét. Egyfajta fricskának szánta tehát, mivel fiatal költőként
még úgy gondolta, a költészetnek olyanná kellene válnia, mint
a népművészet, ahol nem az alkotó, hanem az alkotás a
fontos.

Természetesen a költő egyes műveinek felolvasása sem
maradhatott el, amely során ismét hallhattuk, a humor fontos
eszköze az írónak. Korábbi verseit hallgatva kiderült, ifjabb
kori költészete nemcsak humoros, hanem játékos is volt.
Háy János sokféle formában és műfajban írt már, és mindegyik
műnemben díjakkal is elismerték. Állítása szerint azonban a
műalkotás független a piaci sikerétől, és csak akkor létezik, ha
sikerül megragadnia, amit szeretne. Az írónak a művét ugyanis
akkor is meg kell alkotnia, ha az senkit sem érdekel. Hoz-
zátette - egy-két piacra szánt művet leszámítva -, hogy az író
az alkotáskor nem figyelhet az olvasóra, csakis a műre. A
műalkotás ugyanis egy olyan világ, amit megálmodója
egészében lát. Példaként Van Gogh-ot hozta fel, akit életében
nem igazán ismertek el, mégis megalkotta képeit.

„Az alkotás független annak
sikerétől”
Beszélgetés Háy János íróval

Egy vendégség margójára

Érdekes volt látni, hogy mennyire természetesen és ked-
vesen viselkednek az ezeréves magyar határon élő ma-
gyar testvéreink, akiknek élete nagyban különbözik a
miénktől. A Gyimesek csodálatos vidékén szerényebb
körülmények közé születtek, azonban jól láthatóan
kiegyensúlyozottak és boldogok! Egy fokkal lassabban
élnek, mint ahogy az nálunk megszokott, arcuk pedig tisz-
taságot és kedvességet sugároz!

Mindennapi gondjaink és a rohanó életünk közepette
érdemes nekünk is elgondolkodnunk néha, hogy nem
lenne-e érdemes egy picit megállni, lelassítani, félretenni a
megszokott álarcainkat és nyugodtabban élnünk!
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Háy kiemelte azt is, hogy egy alkotónak meg kell tudni küzde-
nie azzal, ha ajnározzák, és azzal is, amikor semmibe veszik,
és félre kell tennie a sértettséget, valamint a sikert. Hoz-
zátette, hogy az írásban nem a forma létrehozása a nehéz,
hanem ennek a pszichés önismeretnek a kialakítása.

Önmagáról elmondta, nem egy tervezett író, így a műalkotás
során sincsenek kifejezett okai, mikor mit alkot. Ennek kap-
csán megjegyezte, a legtöbb ihletettséget a vers igényli, a
dráma pedig a legtöbb technikai tudást. Egy jó vershez
ihletettség kell, majd ha már elindult a folyamat, az írónak
érlelnie kell magában gondolatait. Elmesélte, hogy az alkotás-
nak van egy olyan stádiuma is, amikor a mű látszólag még
csak atomjaiban létezik, azonban az író már tudja, hogy „a
szívében már megmarkolta a lényegét”. Ettől a ponttól
kezdve érzi a szerző, hogy meglesz az alkotás.

Háy arról is beszélt, hogy egy jó versben ideálisan ötvöződik
a szubjektum és a költő rálátása. A személyességnek a si-
keresesség mértéke ellenére fenn kell maradnia a szövegben,
hogy az igazán érzékeny, autentikus legyen. Az író azt is
elárulta, hogy az objektív lírát kevésbé szereti, mert úgy gon-
dolja, sok esetben a szerző mégis megteremt egy idolt,
éppen az objektivitás által. Úgy látja, érdemesebb inkább
megtalálni az egyensúlyt a személyesség és az objektivitás
között – ebben segíti az alkotót a belső ízlése. Ehhez hason-
lóan a szereplőknek egyszerre kell tipikusnak és egyedinek is
lenniük. Háy hősei egyébként sokszor esendőek, mert úgy
látja, mindannyian törékenyek vagyunk, még akkor is, amikor
éppen fut a szekerünk. Létünkben ugyanis mindig ott lakozik a
halál traumája, amely az évek során egyre inkább erősödik.

Az írótól megtudhattuk azt is, nincs kifejezetten kedvenc
verse, mindig az éppen aktuális, legújabb művét szereti legjob-
ban. A Mélygarázs című, napokban megjelenő prózájával
kapcsolatban elárulta, hogy a mű három monológból tevődik

össze, amelyek három ember érzelmi közösségének felbom-
lását követően, a különböző élettörténetek bemutatásáról
szólnak.

Köszönjük a szervezőknek és a házigazdának az újabb fan-
tasztikus irodalmi estet!

szb
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Rendhagyó módon ehavi számunkban egyszerre
két alkotót is bemutatunk, mivel a textilművészek
munkája szorosan összeforrt, számtalan közös kiál-
lítást tartottak, és hogy mást ne mondjunk, amellett
hogy nagyon jó barátnők, egymás szomszédjai is!

Nyíri Katalin

Nyíri Katalin Miskolcon
született 1964-ben. Művészeti
tanulmányait a Zrínyi Ilona
Gimnázium rajz tagozatán
kezdte, ahol 1982-ben érett-
ségizett. 1984-1990-ig a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskola
Textil tanszékének szövött
anyag és öltözéktervező sza-
kára járt, szaktanára Balogh
Rozália és Pauli Anna volt. A
Mester-képző Intézetben

1990-ben nyert diplomát, mestere Perczel Erzsébet volt.

Kéziszövéssel és minimálszabással foglalkozik: alkotásainak
lényege, hogy a forma és az anyag egységet alkot, együtt
készül, ezáltal rendkívül egyediek a művei, hiszen sohasem
szövi meg kétszer ugyanazt, ugyanúgy! A minimálszabással

pedig eléri, hogy az anyagok hajtogatása, valamint lapolása
által minél kevésbé kelljen ollóval beavatkoznia!

Munkáját a Kozma Lajos
ösztöndíjjal, a keszthelyi
Pelso-, valamint a szombathe-
lyi Textilművészeti Triennálé
díjával is elismerték!

Családjával - köztük két gyer-
mekével - 1998 decembere óta
él Telkiben, alkotótársának
szomszédjaként, amely egyéb-
ként szinte teljesen a véletlen-
nek köszönhető! Korábban
ráadásul Budapesten is igen
közel laktak egymáshoz, így az
egykori évfolyamtársak élete
nem csupán az alkotás terén
forrt össze.

A hónap alkotói: Nyíri Katalin és
Szűcs Blanka



Kultúra 13

www.telki.hu

Kultúra

Szűcs Blanka

Szűcs Blanka Dunaújvárosban látta
meg a napvilágot 1965-ben. 1979-től
4 éven át pallérozódott a Képző- és
Iparművészeti Szakközépiskola játék-
készítő grafika szakán, Budapesten,
majd egy évig a Dunaújvárosi Junior
Cipőgyárban bontakoztatta ki ter-
vezői ambícióit! 1985-1989-ig
elvégezte a Magyar Iparművészeti
Főiskola tervező-képző intézetének
ruha-bőr szakát, majd 1990-ben a

főiskola Mesterképző Intézetében szerzett diplomát. Tanára
Balogh Rozália és Jankovics Zsuzsa voltak, mestere pedig
Sárváry Katalin.

A tervező az egyedi ruhák, kiegészítők, öltözetek és lakás-
textilek tervezésével foglakozik. Ezen belül a különböző
anyagok, színek, felületek összetársítása és ezzel új struk-
túrák, felületek kitalálása, valamint egyszerű formálással az
emberi test betakarása, ruhák létrehozása érdekli. Mindig
olyan tárgyak megalkotása foglalkoztatta ezeknél a kézműves
technikákkal készült egyedi daraboknál, amelyek a

minőséget, az egyediséget, maradandó értéket, egyéniséget
képesek hordozni.

Az utóbbi időben, a hasonlóan gondolkodó tervezőtársakkal
együtt (2009-től) közösen mutatkoztak be több fórumon is
YSSI csoport néven. Ezen belül is együtt dolgozik Nyíri Kati
iparművész telki barátnőjével, Ács Ilona (Laoni design) és
Vereczkey Szilvia bőr-, illetve textiltervezőkkel. Tavaly,
közös munkájukkal elnyerték a IV. Textiltriennálén Szombat-
hely város Díját. Ezek mellett több helyen is tanított: a Budai
Rajziskolában, az AKG-ban, valamint Kaposváron a Zichy
Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskolában.

Elismerései közül talán a legkiemelkedőbb, hogy az UNESCO
nemzetközi divatpályázatán 1995-ben beválasztották a
legszűkebb körbe, az 50 legjobb fiatal tervező közé. Így a
párizsi Louvre-ban rendezett divatbemutatón, valamint New
York-ban és Tokyo-ban rendezett kiállításokon is látható volt
pályaműve.

11 éve él Telkiben, építész férjével és két gyermekével, akik
közül a kisebbik a Pipacsvirág Általános Iskola növendéke.

szb
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CSÜTÖRTÖK, 2013. MÁJUS 9.

15.00-16.30 Művészeti Gála a Pipacsvirág Általános Iskolában
Iskolánkban már 7 éves hagyomány a tavaszi Művészeti
Gála. Erre az alkalomra minden osztály táncos, zenés,
mozgásos vagy éppen prózai előadással készül. Idén is
ez lesz a Telki Fesztivál nyitóprogramja, amelyen a tanári
kar is meglepetésműsort ad.

18.00 Az „Ébredés” című képzőművészeti kiállítás megnyitója
(Pipacs Galéria)

PÉNTEK, 2013. MÁJUS 10.

15.00 A KOGART Galéria jóvoltából Szunyoghy Viktória fes-
tőművész Hétköznapi történetek című kortárs kiállításának
megnyitója (Telki Magánkórház)

16.00 dr. Fodor Ferenc természetfotós "Varázslatos növény-
világ" című kiállításának vetítéssel egybekötött megnyitója
– a kiállítást megnyitja Deltai Károly polgármester

17.15 Pasztircsák Polina telki származású énekművész
előadása, zongorán közreműködik Harazdy Miklós (Pajta-
Faluház)

18.30 Marton Magda grafikus művész, Callmeyer Ferenc mint
ikonfestő és Somogyi Réka selyemfestő kiállításának
megnyitója, közreműködik Kulik Johanna argentin tangó
táncművész, valamint a Budakeszi Régizene Együttes. A
Telkiért Érdemérmek átadása – idei díjazottak: Harkai
Gábor plébános atya és Füzesi Attila telki közösség-
szervező pionír (Báder-Magyar ház)

18.00 „Szerelemcsütörtök-dobszerda” – Korzenszky Klára
interaktív gyermekkoncertje a 3-10 éves korosztálynak
(Nagyszínpad)

19.00 A tinnyei PaThália Miniszínház vendégjátéka – Rejtő
Jenő: Szabad a vásár és egy népmese „Ködmön” címmel
(Pajta-Faluház)

20.00 A Jazzation vokálegyüttes előadása (Nagyszínpad)
21.00 Herfli-blues-ronc’n’roll – a Pribojszki Mátyás Band kon-

certje (Pajta-Faluház)
20.00 A Budapest Nufolk Revolution koncertje – nemcsak fia-

taloknak! (Tornacsarnok)
22.00 Táncos buli a TIK szervezésében fiataloknak, DJ Jóská-

val, kifulladásig (Tornacsarnok)

SZOMBAT, 2013. MÁJUS 11.
9.00 Zenés ébresztő a Platós Band fúvószenészeivel,

teherautóról (Faluszerte)
10.00-14.00 Kodolányi Fal(u)múzeum (Iskola Könyvtár)
10.00-től Piac a régi orvosi rendelő előtt - egész napos

kirakodóvásár – büfé – kézműves foglalkozások
gyerekeknek – a 10 éves KOKUKK Egyesület információs
standja és kiállítása a Jung-házban (Petőfi u.)

10.00-17.30 Airsoft sportlövészet, komoly játék és verseny (a
Pajta-Faluház előtti terület)

10.00 Molnár Krisztina Rita és Simonyi Cecília „Maléna kertje”
című új könyvének bemutatója, könyvvásár és dedikálás,
felolvasás és kiállítás (Pajta-Faluház)

11.00 A Gágogó Zenekar interaktív koncertje gyerekeknek,
daltanulással, tréfás és mozgásos játékokkal (Nagyszín-
pad)

11.00 Takács Zsuzsa divatbemutatója korszerű magyar vise-
letekkel (Báder-Magyar ház)

13.00 Borbemutató és kóstoló a TelkiBorKlub szervezésében.
A TelkiBorudvar a Pajta melletti standon széles
borválasztékkal várja az érdeklődőket (Pajta-Faluház
pince)

14.00-18.00 „Régi idők világa” foglalkozások: búzától a
kenyérig, gyógyító növényekről és a tisztító ter-
mészetről, valamint őshonos kisállat-simogató –
gyerekeknek és felnőtteknek (Petőfi u.)

13.00-14.30 Telki gyermek mozgáskultúra csoportok bemu-
tatkozása: tánc-sport, társastánc, ritmikus gimnasztika
(Tornacsarnok)

14.30 A ritmikus gimnasztika csoport Telki Gyermek Táncszín-
háza bemutatja Sepp Norbert „Tündérmese” című mesé-
jének telki hangoskönyv-színművész, zeneszerzők, koreo-
gráfusok, díszlet- és jelmeztervezők, edzők és tanárok
egyedülálló közreműködésével színpadra alkalmazott,
nagyszabású táncos, zenés előadását (Tornacsarnok)

16.00 Az Apró Színház „Kuruttyoló Békakirály” című
hangszerbemutatója és „Békabál” foglalkozása zenét és
meséket kedvelő gyerekeknek (Nagyszínpad)

17.00 Marosszéki és felcsíki táncok, székely góbéságok a
Budajenői Székely Társulat előadásában (Nagyszínpad)

18.00 Az Európa számos országát meghódító Discantus
Énekegyüttes egyházzenei hangversenye (Templom)

18.00 Ismert swing és latin standard számok az Esze Zsolt
Trió hangulatos előadásában (Pajta-Faluház)

20.00 A magyar Bobby McFerrin, Kayamar (Magyaróvári Vik-
tor) és barátai különleges koncertje (Nagyszínpad)

21.00 Rock and Roll Dobparádé Buzás Györggyel, Bánó
Szabolccsal és tanítványaikkal (Nagyszínpad)

22.00-1.00 Utcabál és tánczene a LIMuZS zenekarral
(Nagyszínpad és Petőfi u.)

Az idei Telki Fesztivál programja
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A digitális átállás jegyében idén az egész országban
fokozatosan megszűnik az analóg fölfelszíni televíziós sugárzás,
amelynek helyét a digitális szórás veszi át.

Telkiben és környékén a lekapcsolás időpontja 2013.
július 31-e!

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ
ÉRINTETTEKNEK?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége
egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórás-
ra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei –
2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától
hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek
majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos kiegészítő
szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár,
adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők
számára.

KIK AZ ÉRINTETTEK?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót
néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg ha-
gyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és
mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió
műsorait látják előfizetési díj nélkül. Aki kábeles vagy műholdas
szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik,
annak az átállás során nincs teendője.

MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások ha-
gyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális
műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális tech-
nológiával, jobb minőségben televíziózhassanak. A digitális
földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon
jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel,
valamint hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező
tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgy-
nevezett, set-top-box szükséges. Fontos tehát, hogy nem szük-
séges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segít-
ségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális
jelek vételére. A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-
boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő
digitális vevőegységet. Ha az ingyenesen fogható hét
csatornánál is többet szeretne látni, akkor előfizethet valame-
lyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni
szolgáltató csomagjára.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, 
vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a szociálisan
leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások
(M1, M2, Duna TV, Duna World) digitális vételének biztosítása
érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások
digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszer-
zését (set-top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.
TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás
igénylésének napján:

• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni
műsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre
a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) időskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és
számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szo-
ciális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz
57 000 forintot.

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó
számára adható. Háztartásonként több támogatási igény
esetében az időben korábbit fogadja el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól
igényelhető.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori
felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg az
igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosult-
ság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az igénylőlapot,
melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől
számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.

A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a
felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban ingye-
nesen visszaküldheti az NMHH részére. Az a rászoruló, aki
2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális,
vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérői valamely
okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be
igénylőlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén
jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását,
amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve
nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a
hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz
igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013.
augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást
nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való
jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támo-
gatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap
kitöltésében.

Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról,
illetve ingyenesen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott
igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények
esetén a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök
beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse
a digitális televíziózás előnyeit! Bővebb információkért for-
duljon hozzánk bizalommal!

Telkiben is megszűnik az analóg adás
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Egyre nagyobb az érdeklődés a kullancsok által terjesztett
betegségekkel, és az azok elleni védekezéssel kapcsolatban.
Az érdeklődés „jogos”, hiszen a Telkiben, illetve a környéken
élők gyakran kirándulnak a közeli erdőkben. Másrészről
sajnos bizonyítottan nő a kullancspopuláció, így a fertőzött
egyedek száma is. A kullancsok különböző vírusos, bakteri-
ális, és protozoonok okozta betegségek terjesztői lehetnek. A
kullancsok tehát ezen betegségek ún. vektorai, és rendszerint
szúrásukkor, a nyálukkal juttatják a kórokozókat az ember és
az állatok szervezetébe. Van azonban kivétel, ráadásul a ku-
tyatartók többségének ismeretlen, hogy az áldozat légutain és
kötőhártyáján keresztül is fertőzhet például a beszáradt kul-
lancsürülék is. Ez elsősorban a kullancsot eltávolító tulaj-
donos számára fontos, nem mindegy tehát, hogy milyen
módon távolítjuk el és semmisítjük meg az állatok bőrén
megkapaszkodó kullancsokat (lásd később).
A kullancsok elleni védekezéshez számos készítmény áll ren-
delkezésre. Ezek a termékek azonban hatóanyagukat,
minőségüket tekintve nem azonosak, érdemes állatpatikában
vagy állatorvosi rendelőkben vásárolni ezeket.
Régebb óta használtak a kullancs-, bolhairtó nyakörvek. Ezek
előnye, hogy általában hosszabb (4-8) hónapos védettséget
adnak, így költséghatékonyabbak. Van köztük, amely ezen
felül szúnyogok ellen is védelmet ad. Hátrányuk, hogy
bizonyos termékeknek erős vegyszerszaga van, de léteznek
szagtalan nyakörvek is. Van, amelyik vízálló, mások nem, de
még a vízálló nyakörvek rendszeres „fürdetése” sem javasol-
ható, mert csökkenti a hatékonyságot. Macskák számára
sajnos ezidáig kevés megbízható minőségű nyakörv áll ren-
delkezésre, egy-két típusú készítménnyel azonban jó tapaszta-
lataink vannak.
A nyakra csepegtethető készítmények (ún: „spot-onok”) kivé-
tel nélkül 1 hónapos védelmet adnak kullancsok ellen. Ennél

hosszabb ideig csak bolha elleni védelmet tudnak biztosítani,
és csak egy-egy terméknél. A spot-onok általában már kölyök
(6-8 hetes) kortól alkalmazhatók, míg a nyakörveket szétrágva
esetleg mérgezés alakulhat ki. Itt szintén nagyon változó a
hatásspektrum: bizonyos cseppek a macskákban és kistestű
kutyákban elég gyakran előforduló fülrühatka ellen is
védenek, bizonyos cseppek a bőr- és szívférgesség, mások a
szúnyogok, legyek ellen is használhatók. Éppen emiatt mindig
érdemes az adott állat számára ideális csepp kiválasztásáról
állatorvossal konzultálni.

Néhány megjegyzés és tanács

Bizonyos, nagyon fertőzött területeken a nyakörvek és a
cseppek (spot-onok) együttes használatával tudunk maximális
védelmet biztosítani, azonban nincs 100%-os védettséget adó
készítmény.
A cseppek felhelyezése előtt és különösen után 2 napig nem
szabad az állatot megfürdetni.
A samponok, permetezők és az ultrahangos riasztók
hatékonysága elmarad a fenti készítmények hatékonyságától.
Gyakran feltett kérdés a B vitamin használata a kullancsok
távoltartása céljából. Tapasztalataink szerint  B vitaminok
adása nem alkalmas a kullancsok távoltartására.
A kullancsok elleni védekezés oka nemcsak az állatok
védelme, hanem családunk, gyermekeink védelme is. A kutya,
macska által „hazahozott” kullancsok fertőzhetik az embert is!
Vannak olyan, főleg cseppentős kullancs elleni készít-
mények, melyek kutyán hatékonyan és veszélytelenül alkal-
mazhatók, macskán azonban súlyos mérgezést, és akár elhul-
lást okozhatnak!

Hogyan távolítsuk el a kullancsot?

A kullancsot ne tekergessük, és ne fogjuk meg kézzel! Olajjal,
parfümmel nem szabad bekenni, ilyenkor a parazita
légzőnyílása „eltömődik”, és a fulladozó kullancs a fertőző
anyagait a gazdaállatba öklendezi. Célszerű a bőrhöz lehető
legközelebb lévő részt csipesszel megfogni, és addig
csavarni, amíg el nem engedi a bőrt. Rendszerint 1-2
csavarás elég, mindegy hogy milyen irányba tesszük ezt. Ilyen
csipesz általában beszerezhető az állatorvosi rendelőkben,
de sok helyen ma már kapható a Dr. Kapiller Zoltán kiváló állat-
orvos által kifejlesztett kullancseltávolító kanál is!

Dr Fenyves Ildikó, Dr Paulina Anna
Klapka Állatklinika, Budakeszi

INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu

LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu

A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a közszolgálati média-
szolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható
állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás,
adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-ren-
delet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg
műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú NMHH-ren-
delet alapján került összeállításra.

Hogyan védjük kedvenceinket a kul-
lancsoktól?

Macska bőrébe fúródott, vérrel megszívott kullancs
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Telki SE Sport Rocky-sai 2013. április 13-án Győrben, a
Modern Táncsportok Országos bajnokságán jártak. Mini és
ifjúsági korosztályú gyerekeink - még csak 6 és 12 év közöt-
tiek - szép produkciókat mutattak be. Az Országos Bajnokság
kvalifikáció volt a júniusi világbajnokságra, ahol a kis csapat
idén is képviseli hazánkat a Telki SE színeiben.

Sport Rocky mini páros kategória eredménye (a 6
induló páros közül):
1. Engler Rudolf - Szabó Panna (Telki SE)
2. Varga Krisztián – Csizmadia Hanna (Telki SE)
3. Bényei Borisz - Horváth Jázmin (Telki SE)
4. Póké Benedek - Pataki Kata (Telki SE)
5, Püsök Dominik - Kajtor Kamilla (Telki SE)
6, Laczkó Lehel - Hankó Noémi (Telki SE)

Sport Rocky youth  páros kategória eredménye (a 2
induló csoport közül):
1. Barta Péter – Horváth Anna Ráhel (Telki SE)
2. Dinnyés László – Demeter Vivien (Telki SE)
Sport Rocky mini kiscsoport eredménye (a 2 induló
csoport közül):
1. Csizmadia Hanna - Horváth Jázmin - Kajtor Kamilla - Vára-
di Zsófia (Telki SE)
2. Csala Réka - Hankó Noémi - Kováts Anna-Zsófia (Telki SE)

Sport Rocky youth kiscsoport eredménye (az 1
induló csoport közül):
1. Pataki Katalin – Szabó Panna-Varga Evelin- Horváth Anna
Ráhel - Demeter Vivien (Telki SE)

Gratulálunk a versenyzőknek és a csapat edzőinek!

A Sport Rocky-sok hírei

Az erdőhöz közel fekvő Telkiben nem meglepő, hogy olykor-
olykor erdei állatok merészkednek településünk területére.
Ezek a főként kisebb testű vadak általában a táplálékszerzés
reményében érkeznek, és ha nem találnak kitett étel-
maradékokat, vagy más harapnivalót, általában távoznak is!
Ennek kapcsán érdemes újra és újra felhívni arra a figyelmet,
hogy még véletlenül se adjunk enni az idetévedő erdei állatok-
nak, és lehetőleg ételmaradékokat se tegyünk elérhetővé
számukra. Érdemes óvakodni a velük való érintkezéstől is,
mert bár rendszeresen immunizálva vannak, előfordul, hogy -
főleg a rókák - mégis veszettek, így nagy veszélyt jelenthetnek
számunkra!
Ne ijedjünk meg tőlük, és ne is bántsuk őket, a kisebb testű
háziállatainkat azonban érdemes védeni a rókáktól: tartsuk
őket jól zárható helyen, nehogy áldozatokká váljanak, vagy
megfertőződjenek!
Érdemes zárt, nagyobb lyukaktól mentes kerítéssel védenünk
kertünket is, így nagy eséllyel kerülhetjük el az erdei állatok láto-
gatásait! Érdemes tartózkodni a kóbor macskák etetésétől is,
mivel ezzel - különösen a nyers hússal - odavonzhatjuk a
rókákat!

Vadak a kertek alatt



Eladók a Páty Pincedomb 1514, 1515, 1516 hrsz. pincéi
Az objektum 3 pincéből áll, méreteik

1. sz. pince fejrész: 6,3 x 4,7 m síp: 11,0 x 3,1 m mag: 2,2 m
2. sz. pince fejrész: 4,0 x 4,8 m síp: 12,7 x 2,0 m mag: 2,1 m
3. sz. pince síp: 6,0 x 3,0 m mag: 2,2 m

A 3 sz. pince előtt egy szabadtéri tartózkodó és sütőhely van kialakítva, terméskő
támfallal körülvéve. A támfalban 2 db egyszemélyes WC, előtérrel, kézmosóval. A
pincék mindegyike hálózati elektromos árammal rendelkezik, erről működik a világítás
és a 3. pincében elhelyezett, kb. 800 l-nyi műanyag hordókhoz csatlakozó hidrofor.

A pincék felett kb. 1,5-2m vastag földréteg van. A pincék fejvégén és sípjain 2-2 db
szellőző kürtő található. A sípok téglaboltozatúak és padozatúak, a fejrész vakolt
terméskő, beton padozattal.

A három pince együttes, közös használatra lett kialakítva, bár önállóan is használ-
hatóak.

1. sz. pince a tartózkodó, a fejrészben egy fatüzelésű búbos kemencével, a sípban tölgyfa
asztalokkal és padokkal, a fejrész konyhapulttal és mosogatóval, polcokkal a poharak,
tányérok és üvegek részére, 3 tálaló asztallal és padokkal az előkészítéshez vagy svéd-
asztalos felszolgáláshoz. 

A 2. sz. pince a tárolás helye. A sípban kb. 1200 db boros palack tárolására alkalmas polc-
rendszer található, a síp másik oldalán hordókat lehet elhelyezni.

A 3. sz. pince a vízellátás tárolói és berendezései.

INFORMÁCIÓ: Id. MÓCZÁR GÁBOR (30) 9335155, (23) 456647
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Futballszeretők figyelmébe!
2013. május 12-én vasárnap délután 15:30-
18:00 között félpályás labdarúgó tornát szerve-
zünk a Globallban (MLSZ Edzőcentrumban)!
Pályaméret: 68 x 45 m (fél pálya)
Kapuméret: 5 x 2

Összes játékidő csapatonként: 90 perc
Létszám: 7 a 7 ellen + kapusok
A tornán 26 év feletti férfiak vehetnek részt. Jelentkezni
egyénileg a telkifc@gportal.hu címen vagy a 06-30-948-7162-
es telefonszámon, május 11-én 16 óráig lehet!
További információk: www.telkifc.gportal.hu

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Sajnos a februári találkozó óta sokáig nem tudtunk összejönni a
rossz időjárás miatt!
Április 10-én egy kassai kirándulást szerveztem, amelyen sajnos
kevesen voltunk (30-an), ugyanis sok nyugdíjas házaspár esett
ki különböző betegségek miatt! Nekik mielőbbi gyógyulást
kívánok, hogy a május végén tartandó összejövetelünkön már
teljes legyen a létszám! Kassai kirándulásunk esős nappal
indult, mert még akkor is rossz idő volt, de a déli órákban már
esernyő nélkül nézhettük meg a várost! Idegenvezetővel róttuk
az utcákat: nagyon szép a színház, a városháza, a Dóm, és lát-
tuk Márai szobrát, valamint szülőházát is.
A május 15-i klubnap elmarad, mert Gyimesbükkre utazunk
10-en nyugdíjasok! A következő összejövetelünk valószínűleg
május 29-én szerdán a Pajtában, délután 16 órakor lesz! Min-
denkit szeretettel várok!
Jó egészséget és szép napokat!

Márta
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www.telki.hu

Hirdetés

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.
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Szilágyi Balázs
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Bognár Annamária
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Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
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lapzártája: május 12.
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Hirdetésfelvétel: 
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konyveles@telki.hu
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Lapzártánkig született:

Dr. Áfra Gergely és Dr. Áfra-Udvardy Annamária gyer-

meke: Áfra Ádám Gergely

Jó egészséget kívánunk!

kertfenntartás, 
kertgondozás,

kertépítés,
fakivágás,
fűkaszálás

Olajos József, Olajos József, TTelkielki
06 3006 30 971 0968971 0968

Flabélos Szalon Telki
Nyitás májusban!

10 perc Flabélos = 50 perc testedzés

Szeretnél karcsú és izmos, vonzó
testet? Mozgasd át egész tested

erőlködés nélkül, még átöltöznöd
sem kell!

Az autómosó fölött!
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Jó hírrel tudunk szolgálni mindazoknak, akik a tavasz
beköszöntével a felesleges kilók leadását tervezik. Ren-
delőintézetünkben is elérhető az a diétás program, ami
az „Én is karcsú vagyok” műsor szereplőinek segít a
vágyott cél elérésében.

Ismert, hogy a túlsúlyosság napjainkban az egyik legne-
hezebben kezelhető betegség, ráadásul az érintettek
nagy része az élet központi problémájaként éli meg
állapotát. Számos krónikus betegség esetén a túlsúly
további kockázatot jelent, a legtöbb szív-érrendszeri vagy
mozgásszervi betegségben megnehezíti az alapbetegség
eredményes kezelését. Nagy elhatározás kell ahhoz,
hogy elkezdjünk változtatni hibás életmódbeli szoká-
sainkon, és azzal is tisztában kell lennünk, hogy a
fogyásért, ideális testsúlyunk megtartásáért napról napra
tudatosan, kitartóan tennünk kell. 

Sokan kedvelik a kampányszerű fogyókúrákat, de sajnos
ezek még egészséges ember esetén is nagyon megter-
helik a szervezetet. Ha már valamilyen meglévő
betegséggel rendelkezik valaki, akkor mindenképp java-
solt a folyamatos orvosi támogatás, ellenőrzés. 

Élettani alapokra épülő orvosi diéta   

Az emberi szervezet csak alacsony inzulinszint mellett
képes a testzsírok bontására, ennek biztosítása
érdekében a Premium Diet program a 3 étkezés
alapelvére épül és az étkezések között kizárólag a víz
fogyasztását engedi. Így mindig akad 2–3 óra az
étkezések között, amikor a test a zsírbontásból származó
energiát használja fel. Az alacsony kalóriabevitelt egy
reggelit és vacsorát kiváltó italpor biztosítja, ami ter-
mészetesen a szükséges fehérjéket, vitaminokat és
nyomelemeket tartalmazza. Az ebéd szabadon
választható az egyéni ízlésnek megfelelően, ezért ez a
diéta hosszútávon, önsanyargatás nélkül tartható. Ez a
nagyjából napi 1200 kalóriás diéta átlagban heti 1 kg zsír
lebontását eredményezheti.

Cél a zsírtömeg csökkentése és az izom-
tömeg megtartása

A Premium Diet egy orvosi diéta, ahol alapszabály, hogy
csak orvosok kezelhetik a pácienseket. Az orvosi kontroll
nemcsak az előzetes kivizsgálást jelenti, hanem a
folyamatos testösszetétel elemzést és ellenőrzést is. A
kéthetenként esedékes időpontokon az orvos nem csak
a testsúlyt és a haskörfogatot méri meg, hanem egy
orvosi bodyimpedancia mérő készülékkel (BIA) a
testösszetételt is. Erre azért van szükség, mert a mérleg
nem ad információt sem a vízháztartásról, sem a hor-

monoktól, és egyéb külső tényezőktől függő hidratált-
sági állapotról, arról sem, hogy zsírból vagy izomzatból
fogyott-e a páciens. Tapasztalatok szerint a mérések
nagyon sokat segítenek abban, hogy a fogyáshoz szük-
séges motiváció hosszútávon megmaradjon.  

A Premium Diet program a mozgás szerepét a súly meg-
tartásának időszakában tartja fontosnak, az intenzív
fogyás fázisában nem javasolja. A mozgásprogram
nagyjából a diétás program megkezdése után 6-8 héttel
kezdődik, és nem feltétlenül sporttevékenységet takar,
hanem a rendszeres mozgási szokások kialakítását vagy
fejlesztését. A cél a rendszeres mozgás iránti igény
kialakítása, valamint az életviteli és a mozgási szokások
jó irányba terelése. 

Tavaszi fogyókúra a tudomány segítségével

Dr. Kricskovits Ágota rendelése: 
Kedd, Csütörtök 8.00-12.00 

Helyszín: Telki Kórház Rendelőintézet
1121 Budapest, Budakeszi út 36/C 

Időpont egyeztetés: 40 372 300

További információk: www.premiumdiet.hu

Dr. Kricskovits Ágota
orvosigazgató, belgyógyász főorvos


