


A közlekedés kérdése
mindig a legtöbb figyel-
met érdemlő téma.
Legyen szó utak építé-
séről, utak javításáról,
közösségi közlekedés-
ről, közlekedésbizton-
ságról.
Most a közlekedés té-
májának egy ritkábban
emlegetett, de fontos
részterületéről írnék,
mégpedig a gyalogos és
kerékpáros közlekedés-
rő l .  

Telki történetileg nem
büszkélkedhet túl sok
járdával. A település
szerkezete, múltja és a
kevéssé előrelátó, de

annál szűkmarkúbb tervezés miatt jóval az ezredforduló után is
nehézséget jelent falunkban a gyalogos közlekedés. A
meglévő és használható minőségű járdaszakaszok hossza a
Fő utca felújításával jószerivel megkétszereződött. A
Hóvirág és Muskátli utcai csomópontok építésével létrejövő
járdával együtt pedig a járdák hossza közel meghárom-
szorozódik Telkiben. Ez jól hangzik, de a valóság sajnos nem
ennyire fényes. A múlthoz képest valóban minőségi az
előrelépés, de megítélésem szerint jelentősen elmaradunk a
minimálisan elfogadhatótól. 

Járda-programunk a minimális, de feltétlenül szükséges jár-
daszakaszokat tartalmazza. A cél az, hogy belátható időn
belül Telki kelet-nyugati tengelyén végig lehessen menni
gyalogszerrel, babakocsival, és a közintézmények erről a
tengelyről megközelíthetők legyenek járdán. Ahol pedig át
kell kelni a közúton, ott ezt biztonsággal, gyalogátkelőn
lehessen megtenni.

Idén e program megvalósítása terén nagyot lépünk előre.
Remélem, hogy ebben az ütemben tudunk tovább haladni.
Ahhoz, hogy településünk éljen, feltétlenül szükséges, hogy a
közintézmények és a központi, kereskedelmi, szolgáltatási
zónák ne csak gépjárművel legyenek megközelíthetők. Ez
nem csak környezetvédelmi kérdés, és nem csak a parkolási
lehetőségekkel függ össze, hanem egyértelmű a kapcsolat a
gyalogosközlekedés lehetőségei és az élő emberi kapcsola-
tok, találkozások között. Kis túlzással: amíg nincs kellő meny-
nyiségű járda, addig hiába várjuk el, hogy a közterek megtel-
jenek élettel, és hogy inkább a helyi boltokban vásároljunk,
tehát az alvófalu jelleg továbbra is megmarad.

Hasonló a helyzet a kerékpárutakkal is. Örömteli
kezdeményezés a Budakeszi és Telki közötti erdei kerékpárút.
A települések, a Pilisi Parkerdő és a kerékpáros civilek
egyaránt támogatják a gondolatot. Jó lenne, ha a
keresztirányú kerékpárút is létrejöhetne Nagykovácsi felé.
Persze az ideális a zsámbék-medencei kerékpáros körút
lenne, de ettől még fényévnyire vagyunk, és komoly állami
szerepvállalás nélkül nincs is esély a megvalósulására. A
körút darabjai azonban elkészülhetnek, és lassan csat-
lakozhatnak egymáshoz. A mi dolgunk pedig a falun belüli
kerékpáros közlekedés elősegítése, tárolók elhelyezése és a
kerékpárhasználat további népszerűsítése.

Ismét volt Völgy utcai bográcsverseny. Jubileumot ültünk, hisz
öt  éves lett a rendezvény. Megtiszteltetés, hogy meghívtak és
fontosnak tartom, hogy néhány sorban e helyütt is szót ejtsek
az eseményről.

Szerintem Telki attól Telki, amit ezen a rendezvényen érezni,
tapasztalni lehetett. Önzetlenség, szomszédbarátság, jókedv
és nyitottság jellemezte a főzőversenyen indulókat, a
résztvevőket és a látogatókat. Az eseményről külön cikk is
fog születni, de szeretném már most megköszönni a
szervezőknek és résztvevőknek a jókedvüket és a befek-
tetett nem kevés munkájukat, mert megérte. Így születik a
közösség, így épül igazán falunk, Telki.

Deltai Károly
polgármester

2 Önkormányzat

2013 május
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Használhatjuk-e a lábunkat?
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Átépítés alatt
Három csomópontunk is megújul idén
Munkagépek, felmart aszfalt, sebességkorlátozás és
terelőtáblák - a főúton közlekedők mostanában egyre több-
ször láthatnak ehhez hasonló jeleket, amelyek arra utalnak, nagy
átépítések folynak Telkiben.
Először a télies időjárás elmúltával a kátyúzások során lehetett
olyan munkagépeket látni, amelyek azon dolgoztak, hogy végre
eltüntessék a - főként - zord és változékony tél okozta úthibákat.
Településünk a lehetőségekhez - azaz a rendelkezésre álló
szűkös kerethez - képest igyekszik minden utat megfelelő
állapotba hozni, és ahol lehet, a murvás felületeket az időtállóbb
mart aszfaltozás technikájával javítják, újítják meg. A belterületi
úthálózat minősége így javuló tendenciát mutat, azonban az
igazán látványos változások a főút mentén történnek.
Néhány éve még joggal bosszankodhattunk a falunkon áthaladó
1103-as számú főközlekedési útvonal állapota kapcsán, azon-
ban mára már az Ófaluban lévő része új, rendezett külsőt
kapott. Ez még azonban nem minden, hiszen Telki önerőből
nekilátott a település 3 lényeges csomópontjának felújításához
is! Mindezt teszi úgy, hogy a főútvonal nem falunk tulajdona,
hanem az országos közúthálózat része, és ekként a rajta végzett
munkálatok a Magyar Közút Kht. feladatai közé tartoznak. Azaz
csak tartoznának, mert a közeljövőben forráshiány miatt nem
igazán lett volna reális esélye annak, hogy az út minőségében
érezhető javulás álljon be! Ezért Telki úgy döntött, hogy a Fő
utcai beruházáshoz hasonlóan saját tartalékainak terhére átépíti
a legkritikusabbnak számító kereszteződéseket és azok
környékét.

Egy tragédia árnyékában

Elsőként a Hóvirág utcai csomóponthoz kezdtek hozzá, amely-
nek korábbi rendezetlensége egy közelmúltbeli tragédia kapcsán
került előtérbe. A fél évvel ezelőtti halálos gázolás rávilágított
arra, hogy a ma már sűrűn lakott Hosszúhát, azaz az egykori
Üdülőterület buszmegállóinak megközelítése a megnövekedett
forgalom miatt igencsak veszélyesnek számít, így nem lehet
tovább várni a biztonságosabbá tételével. Hasonló a helyzet a
település másik végén lévő megállók esetében is, ahol a zebra
hiánya jelenti a fő problémát, valamint a Muskátli utcánál lévő
csomópontnál, amely egyelőre autóval és gyalogosként is igen
rizikós kereszteződésnek számít.
Szerencsére azonban már nem kell sokáig várni a megnyugtató
átépítésekre, ugyanis hamarosan elkészül a Hóvirág utcánál
lévő két új, az eddiginél lényegesen biztonságosabban
megközelíthető buszmegálló és a hozzájuk a körforgalomtól
vezető járda. Mindhárom csomópontban megújul az útburkolat
is, amely mellett a Muskátli és a Budajenői úton is létesül egy-
egy új gyalogátkelőhely. Előbbinél kialakítanak 2 vadonatúj
buszmegállót, így javul az Újfalu elérhetősége, míg utóbbinál
átépítik a régieket.

Rendezettség, megújulás és javuló
közlekedésbiztonság

A Budajenői úton már nyárra végeznek a munkálatokkal, míg a
tervek szerint az iskolakezdésig megvalósulhat a Muskátli utcai
átépítés is. A beruházásokkal falunk egészének képét is pozití-
van meghatározó változások elé nézünk, és érezhető, minősé-

gi javulás következik be településünk közlekedésbiztonságát
illetően is!
Mindez azonban mit sem ér, ha az autósok figyelmen kívül
hagyják a zebráknál alkalmazandó KRESZ-szabályokat! Ezért
fokozottan felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy a kijelölt
átkelőknél mindig engedjék át a gyalogosokat, és óvják lakostár-
saink testi épségét! Ha így teszünk, talán soha többet nem kell
átélnünk a Hóvirág utcai balesethez hasonló tragédiát!

Az átépítések aktuális híreivel kapcsolatban kövesse a
Telki Portál rendszeresen frissülő cikkét!

Új kamerák a biztonságunkért

A fejlesztések kapcsán beszámolhatunk egy újabb nagy-
szerű hírről is: a Budapesti Mikroelektrotechnika Zrt. az
eddigi két rendszámfelismerő kamera után egy újabbat
ajándékoz településünknek. Így a Telki és Budajenő két
végén lévő kamerák után falunk a Budajenői úton is elhe-
lyezhet egyet, jelentősen növelve biztonságérzetünket!
Hatalmas köszönet illeti ezért a céget, amely ezzel kíván
hozzájárulni a jó telki közbiztonsághoz!

Hamarosan térfigyelő kamerákkal is gyarapodhat Telki,
amelyeket a legforgalmasabb csomópontokban, illetve
tereken helyeznek majd el, így például a közparkot is újabb
rögzítő figyeli majd, segítve a körzeti megbízott és a
közterület-felügyelő munkáját az esetleges károkozások,
bűnesetek felderítésében.

Településünk vezetése abban bízik, hogy a kihelyezett
kamerák már önmagukban is elrettentő erővel bírnak
majd, azonban ha szükség lesz rá, akkor a szelektív hul-

ladékgyűjtőnél lévő
rögzítő felvételeihez
hasonlóan nagy se-
gítségre lesznek a
szabálysértések, bűn-
cselekmények megol-
dásában, a tettesek
megtalálásában és
megbüntetésében.
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Felhőszakadás, lehűlés, viharos szél - a hagyományos május
közepi Telki Fesztivál előtt pár nappal ezeket jósolták a mete-
orológusok a rendezvény időpontjára. Aztán a front valahogy
mégis belassított, és szerencsére az utolsó pillanatig kivárt,
így csak szombat éjjel érkezett meg az égi áldás, villámok és
mennydörgés kíséretében!
Hála az égnek ezt megelőzően egy szombat reggeli eső
kivételével nem történt semmi olyasmi, ami megzavarhatta
volna a fesztivál kiváló programjait. A kínálat idén is megle-
hetősen széles volt, így megállapítható, ismét minden
korosztályra gondoltak a szervezők.
A rendezvény az iskolai Művészeti Fesztivállal, majd a Pipacs
Galéria kiállítás-megnyitójával kezdődött, így elmondható,
csütörtökön a kultúra volt az előtérben. Érdekesség, hogy a
rendezvényt követően az iskolában még a kora esti órákban
is foglalt volt a színpad. Nyüzsgő gyerekcsapatok váltották
egymást, gyakorolva tornagyakorlataikat. A teremben ekkor
már mindenki lázasan készült a szombati tánc- és ritmikus
sportgimnasztika bemutatókra: volt, aki a díszletet, és volt, aki
pedig az előadását tökéletesítette. Nem egy kisgyermek
sztárokat meghazudtoló módon lépett fel a porondra, hatal-
mas mosollyal mutatva be tudását.
A „0. nap” után a fesztivált pénteken Deltai Károly pol-
gármester nyitotta meg dr. Fodor Ferenc természetfotós
képeinek kiállítása előtt. A világ számos pontján járt alkotó
kisfilmekben mutatta be a lenyűgöző tájakról, vagy éppen a
világ különleges, apró momentumairól készített képeit, ame-
lyek egy részét az egész rendezvény alatt meg lehetett tekin-
teni a Pajtában.
A pénteki nap egyik csúcspontja a Báder-Magyar ház
kertjében az Érdemérmek átadása volt. Ahogyan már koráb-
ban beszámoltunk róla, idén Harkai Gábor plébános és Füze-
si Attila „közösségszervező” kapta a díjakat. Előbbinek
Deltai Károly polgármester, míg utóbbinak Móczár Gábor
alpolgármester adta át az érdemérmet. Mindkét kitüntetettről
elmondható, rengeteget tett Telki közösségi életéért, és azért,
hogy Telki megtalálja újkori önmagát. Az atya ugyanakkor
hangsúlyozta, ez „csupán” a munkája, amelyet szívesen
végez, így igencsak meglepődött, hogy megkapta az elis-
merést.
Pénteken és szombaton este is a koncerteké volt a főszerep.
Szinte minden komolyabb zenei stílusban találhatott kedvére
valót a nagyérdemű, amelynek fiatalabbik része a pénteki isko-
lai koncerten és buliban képviseltette magát. Fontos kiemelni,

Fesztivál-hangulatban
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hogy a szombat esti Kayamar koncerten, majd a dobparádé
alatt már igencsak tetőfokára hágott a hangulat, kicsik és
nagyon egyaránt a színpad előtt vagy éppen mellett tán-
coltak, miközben egyre-másra ismerős dalok csendültek fel!
Bár ekkor már bármelyik pillanatban lehetett számítani a vihar
érkezésére, a jelenlévők ezzel mit sem törődve, iszogatva,
táncolva, beszélgetve mulattak.
Elmondható, hogy az egész fesztivál színes, izgalmas gyer-

mek és felnőtt programokat tartalmazott, amelyek rengeteg
érdeklődőt vonzottak. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi
élvezetes műsor, koncert és kiállítás volt ezekben a napokban
Telkiben. A szombati könyvbemutató, a kirakodóvásár, vagy
éppen az egyházzenei hangverseny egyaránt üde színfoltja
az eseménynek, amelyért hatalmas köszönet illeti a fel-
lépőket, a segítőket, és természetesen a fesztivál
szervezőit! Találkozzunk jövőre is!

szb
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Kellemes, eső utáni
napsütéses idő fogad-
ta az érdeklődőket
május 11-én délelőtt
11 órakor a Pipacsvirág
Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános
Iskola előtti parkban,
amikor is felavatták
Telki első köztéri szob-
rát.
A szokatlanul nagy
médiaérdeklődés mel-
lett, kamerák kereszt-
tüzében Takács Zoltán,
az előző önkormány-
zati ciklus alpolgármes-
tere, és egyben a szo-
bor mecénása kérte fel
Deltai Károly polgár-
mestert a mű felava-
tására, előtte azonban

néhány fontos információt osztott meg a jelenlévőkkel.
Megtudhattuk például, hogy máris kering néhány legenda a
szoborról! Az egyik, hogy ha egy gyermek barátsággal,
vigyázva közelít a szoborhoz, annak jó esélye van aznap egy
5-össel gazdagodnia az iskolában (persze az alkotás simo-
gatása nem helyettesítheti a tanulást, a kettő csak együtt
működhet). A másik pedig, hogy aki bármilyen kárt tesz benne
vagy rosszindulatúan közelít felé, annak megjelenik a szeme
előtt egy őszes, középkorú, erős testalkatú férfi, és mielőtt
ismét eltűnne, egy jókora taslit oszt ki az illetőnek (vajon ki
lehet ez a titokzatos férfi?).
Miután Deltai Károly a szobrászművész alaposságát, gondos-
ságát, és Antal (korábban Ciubuc) Malvina munkáját méltatta,
lerántotta a leplet a szoborról, és megpillanthattuk a bronzból
készült, meglehetősen barátságos alkotást, amelynek
talapzatán (mű)mandulák hevernek a kislány előtt. A szobor

elhelyezésekor egyébként stílszerűen az iskola előtti parkban,
az alkotás mögött is elültettek egy mandulafát, hogy a kislány
igazán otthon érezze magát!
Reméljük, a szobor méltó dísze lesz településünknek, és mind-
annyian a lehető legnagyobb gondossággal vigyázunk majd
rá!

szb

Felavatták a Mandulás kislány szobrát
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Ismét eltelt egy év, és ismét itt a tavasz. Ha tavasz, akkor Telki
Fesztivál, ha fesztivál, akkor kiállítás a Pipacs Galériában. 
Az idei kiállítás anyaga vidám, tavaszias, ugyanakkor újszerű
is, hiszen megint sikerült egy új technika kidolgozóját meg-
nyernünk a kiállításnak, így a telki közönség is megismerked-
hetett a PixPaint technikával, illetve annak megálmodójával és
jeles képviselőjével, Farkas „Lobo” Péterrel.
Idén ismét olyan művészek hozták el alkotásaikat hozzánk,
akik még nem állítottak ki településünkön.
Közöttük üdvözölhettük B. Molnár Annamáriát, aki fiatal,
városi művész lévén vonzódik a régies konyhák hangulatához,
amelyeket különleges módos nem ecsettel, hanem festőkés-
sel visz vászonra, így a képeken még a legapróbb textil-
minták is visszaköszönnek. Képei nagymamája emlékére
készültek, aki meghatározó szerepet töltött be a művésznő
életében.
Nyíregyházáról is köszönthettünk kiállítót, Augusztinyi József
Attilát, aki "civilben" építészmérnök, és aki nyugdíjas korában
kezdett el intenzíven festeni. Ecsethasználatán tükröződik az
"építész" múlt, a lendületes ecsetvonásokkal megfestett képek
egyedi hangulatú csendéletekké, utcarészletekké elevened-
nek meg a vásznon.
Telki közönsége már megszokhatta, ha kiállítást rendez a
galéria, akkor két állandó kiállítója biztosan van: az egyikük
Scheer Gizella, aki igen aktív, megújulni képes nyugdíjas
művész. Gizi néni ezúttal meglepte a látogatókat, hiszen nem
a tőle megszokott színes csendélet vagy utcarészlet köszönt
vissza a vászonról, hanem egy írónagyság, Krúdy hőse,
Szinbád, amint egy átmulatott éjszaka után, hajnalban tart
hazafelé. A képet a művész ezúttal fekete-fehérben készítette
el, többek tetszését elnyerve.
A házigazda, Márton Ildikó képeit ezúttal a tavasz ihlette.
Kimondottan erre a kiállításra készített ún. lakásdíszítő
képeket, amelyekről tavaszi virágok köszöntek a látogatókra.
A kiállítás hangulatát ezúttal ifjú telki művészek is emelték.
Először Kiss-Leizer Anna (aki a Kodály Zoltán Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium 3.a. osztályos tanu-
lója) egy színes népdalcsokrot adott elő, majd a

Pipacsvirágvirág Általános Iskola 3.b. osztályos növen-
dékeinek, Dávid Zsófiának és Tamási Geroldnak az elő-
adásában hallgathattuk meg az iskolai versíró pályázat
győztesének, Homolya Ritának Tavaszi zápor című versét. 
Köszönjük támogatóinknak és segítőinknek, hogy a galéria
idén is színvonalas kiállítással válhatott a Telki Fesztivál
részévé.

ZA

Tavaszi tárlat a Pipacs Galériában
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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. április 23.
Belső ellenőrzési terv

A testület elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési terv végre-
hajtásáról szóló beszámolót.

Költségvetés

A testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatának megfelelően elfogadta a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletet.

Pályázat

A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
8/2013. (III. 29.) BM rendeletben megjelent felhívásra.
A pályázat célja a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása (gépjármű beszerzés), amely a
közterület-felügyelő hatékonyabb munkavégzését tudja biz-
tosítani. 
A beruházás megvalósításának összköltsége kb. 5.000.000
Ft-ban prognosztizálható, amelyhez az 1.000.000 Ft-os
önrészt a 2013. évi költségvetésében biztosították.

A közösségi együttélés alapvető szabályai

A testület elfogadta a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendeletet, amelyről bővebben a külön lapon lévő
tájékoztatóban olvashatnak!

Településüzemeltetés

A képviselők megtárgyalták az önkormányzat és a jegyző
településrendezési, terület- és településfejlesztési, építésügyi,

településüzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló tájékoz-
tatót. Megállapítást nyert, hogy az önkormányzati és jegyzői
feladat- és hatáskörbe tartozó, jelenleg szakmailag nem, vagy
csak részben ellátott feladatok ellátását megfelelő szakirányú
végzettséggel rendelkező, szakértő, polgári jogi jogviszony
keretében történő foglalkoztatásával kell biztosítani. Ennek
fedezete a 2013-as költségvetésben a dologi kiadásoknál
kerül elkülönítésre.

Köztéri szobor
Takács Zoltán mecénás kérésére a testület döntött arról, hogy
amíg a Fő utca 12. címen a majdani könyvtár és környezete
elkészül, addig átmenetileg a Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola előtti parkban helyezik el Telki első köztéri
szobrát.
Antal (korábban Ciubuc) Malvina szobrászművész alkotását
május 11-én, a Telki Fesztivál keretében avatták fel.

Ingatlanvásárlás
A testület nem fogadta el a Telki, Sármány utca 3. szám alatti,
1400-as hrsz-ú, 1760 m2 alapterületű ingatlanra érkezett
18.000.000 forintos vételi ajánlatot. A kérelmet megvizsgálva a
képviselők az eladási árat egyedi kérelem alapján (10.000
Ft+Áfa/m2) 17.600.000 Ft+Áfa összegben határozták meg.

A Muskátli csomópont közbeszerzése
Az önkormányzat és a Magyar Közút Kht. között létrejött
Együttműködési Megállapodás alapján a testület közbe-
szerzési eljárást írt ki a Muskátli utcánál lévő komplex forgal-
mi csomópont I. építési szakaszának megvalósítására. A
beruházás eredményeként új gyalogátkelőhelyek, autóbusz-
megállóhely öblök, kapcsolódó járdaszakaszok, közvilágítás
jön létre. Az önkormányzat az átépítést a nyár folyamán
szeretné megvalósítani.

Talán többen is észrevették már, hogy gyakran állomásozik
településünkön az egyik, régióban járőröző rendőrautó.
Nagy sikernek számít ez annak tükrében, hogy Telkiben nincs
rendőrőrs! A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően
tovább javulhat az országos viszonylatban amúgy is jónak
számító bűnügyi statisztikánk, a körzeti megbízott, valamint a
közterület-felügyelő a polgárőrséggel kiegészülve ráadásul
éjjel és nappal is megjelenik utcáinkon, tovább erősítve a
közbiztonságot.
Aki tehát bűncselekményt követ el, számíthat arra, hogy egy
kamerakép alapján, vagy a járőröző rendőr fellépése
nyomán meg lesz büntetve! Reméljük, ezáltal elkerülhetők
lesznek majd az olyan jellegű bűnelkövetések is, mint az
iskolánál parkoló kerékpárok fékeinek rongálása, amely nem-

csak hogy rossz tréfa, de rendkívül balesetveszélyes, és
komoly szankciókat vonhat maga után.

Újabb lépések biztonságunkért
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A tél elmúltával elkezdődött a településünkön található
úthibák kijavítása. Bár a lehetőségek az anyagiak tükrében
meglehetősen korlátozottak, az önkormányzat igyekszik
minél több utcában elvégezni a szükséges kátyúzásokat. 

Ahogyan már beszámoltunk róla, a Muskátli, Árnyas, Völgy,
Tulipán, Petőfi, Rákóczi, Pipacs, Rózsa, Harangvirág,
Gyöngyvirág és a Margaréta utcában már eltűntek az úthibák,
majd a murvánál lényegesen tartósabb, mart aszfaltos
megoldással töltötték fel a Szellő, valamint a Zúzmara utca
meredek szakaszát, a Lejtő utca Zúzmara és Vadrózsa utca
közötti részét és a Napsugár út elejét.

Lapzártánkkor az aszfaltsüllyedések kijavítása zajlott
település-szerte, majd - elsősorban a Hosszúháton és a Bo-
szorkányvölgyben - a mart aszfaltozás kerülhet ismét sorra!

Az útfelújítások és a kátyúzások kivitelezője a Puhi-Tárnok
Kft. Telki idei, útfelújításokra elkülönített keretösszege 4,5 mil-
lió Ft + ÁFA.

Több alkalommal beszámoltunk már arról, hogy az Alsó-völgy
utcában található szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé
ismeretlenek rendszeresen helyeznek el illegálisan szemetet.

A hulladékgyűjtő szigetek mellé elhelyezett zsákos háztartási
hulladék elhelyezésével az elkövető köztisztasági sza-
bálysértést követ el.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196.§. (2.)
bekezdése értelmében aki közterületen, illetve nem a kijelölt
lerakóhelyen rak le vagy helyez el szemetet, szabálysértést
követ el. A szabálysértés elkövetőjével szemben a közterület-
felügyelő helyszíni bírságot alkalmazhat, illetve feljelentés
esetén az illetékes hatóság 150.000 Ft erejéig terjedő bírsá-
got szabhat ki.

Az elmúlt időszakban történt illegális hulladék elhelyezés
miatt önkormányzatunk feljelentést tett a Budakeszi Járási
Hivatalnál, amely az eljárás lefolytatása során pénzbírságot
szabott ki az elkövetővel szemben. A szabálysértés elköve-
tését ugyanis a hulladékgyűjtő szigetek környezetében elhe-
lyezett kamerafelvételek rögzítették, amely alapján sikerült az
elkövetőt beazonosítani.

Az önkormányzat a jövőben is kiemelt figyelmet fog fordítani
az illegális hulladéklerakás megakadályozására, illetve

megelőzésére, ezért felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a
gyűjtőkben csak a jelzett hulladékfajtát helyezzék el, és
amennyiben már megteltek az edények, semmi esetre se
helyezzenek el azon kívül szemetet!

Telki Polgármesteri Hivatal

Kemény bírságra számíthatnak a
szemetelők

Folytatódnak a kátyúzások
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Újabb lépés a közösségi
közlekedés minőségének
javulásáért!

Május elején a közösségi köz-
lekedés rendes évi, térségi ta-
nácskozásán részt vett tele-
pülésünk polgármestere. Deltai
Károly az eseményen a nyil-
vánosság előtt is felvetette prob-
lémáit a Volánbusz Zrt. veze-
tőinek.

Falunk első embere kérte, hogy tartsanak forgalomszám-
lálást, amelynek adatai alátámaszthatják a reggeli járat-
sűrítések fontosságát, amely véleménye szerint elenged-
hetetlen a közeljövőben. Változásokat sürgetett annak
érdekében is, hogy megszűnjön az esetenként felmerülő, a
buszvezetők részéről tapasztalható, gyerekekkel szemben
alkalmazott diszkriminatív viselkedés, amely során leszállítják
őket, vagy éppen irreálisan nagy pénzt kérnek tőlük!

Bízzunk benne, hogy a társaság hajlik majd arra, hogy eleget
tegyen ezeknek a fontos kéréseknek, és érdemileg is javí-
tanak a tömegközlekedés minőségén!

Tüdőszűrés

Ezúton értesítjük a Tisztelt
lakosságot, hogy községünkben
hamarosan tüdőszűrésre kerül
sor.

A tüdőszűrés helye: 
Telki Általános Iskola, Tornacsarnok előtér

Ideje:
2013. június 10. (hétfő) du. 12.00 - 18.00 óráig
2013. június 11. (kedd) de. 8.00 - 14.00 óráig 
2013. június 12. (szerda) du. 12.00 - 18.00 óráig 
2013. június 13. (csütörtök) de. 8.00 - 14.00 óráig 

Kérjük, hogy aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen, annak iga-
zolását (személyesen vagy családtag által) szíveskedjék
bemutatni!

Személyi igazolványát, TB-kártyáját, valamint az előző
évben kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, hozza magával!

Telki Önkormányzat

10 éves a Kokukk

Településünk kiemelkedő civil szervezete, a Kokukk
Egyesület idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját!

Az egyesület évtizedes működéséről és az elért ered-
ményekről készített összeállítás megtekinthető a Telki
Portálon is!

Az egyesület mindenkinek köszöni ez eddigi a támogatást és
a bizalmat!

Júliusi számunkban az egyesület elnökével, Bellon Erikával
vesszük sorra a 10 év történéseit, érdekességeit!

Marad a példányszám!

Az önkormányzat a költségek racionalizálása és a
környezettudatosság jegyében 3 hónapon keresztül
megszavaztatta az olvasókat, hogy megtudja, mennyien
ragaszkodnak a Telki Napló nyomtatott formájához.

A nagy érdeklődés és a sok jelentkezés megmutatta, hogy a
telkiek továbbra is közkedvelt és olvasott lapjukként tekin-
tenek a havonta megjelenő hírmagazinra. A példányszámot
így nem csökkentjük, a nyomdai technika terén viszont
lesznek költségmegtakarítást eredményező intézkedések!

Köszönjük olvasóink bizalmát és lelkes visszajelzéseiket,
igyekszünk a jövőben is magas színvonalon ellátni tájékoz-
tatásukat!

Aki kimarad a terjesztésből, kérjük, jelezze az ön-
kormányzat titkárságán (06-26-572-003)!

Friss hírekért, programajánlókért látogassa gyakran
a Telki Portált (www.telki.hu) is!
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Néhány kiemelkedő eredmény:

egyéni/csapat verseny helyezés felkészítő tanár
2.3.4. osztályosok Diákolimpia Játékos sportverseny területi forduló I. Tóth Melinda, Egerszegi György
Persányi Barnabás Pest Megyei Sakk Diákolimpia I. Pregitzer György
Persányi Nóra Pest Megyei Sakk Diákolimpia III. Pregitzer György
5.,6-os fiúk Kosárlabda Diákolimpia körzeti forduló I. Tóth Melinda
7.,8-os fiúk Kosárlabda Diákolimpia körzeti forduló III. Tóth Melinda
5.,6-os lányok Kosárlabda Diákolimpia körzeti forduló I. Tóth Melinda
5.,6-os lányok Kosárlabda Diákolimpia megyei döntő II. Tóth Melinda
7.,8-os lányok Kosárlabda Diákolimpia körzeti forduló I. Tóth Melinda
7.,8-os lányok Kosárlabda Diákolimpia megyei döntő II. Tóth Melinda
3.,4-es fiúk Labdarúgás Diákolimpia Körzeti forduló Egerszegi György
Egei Patrik Mezei futás Diákolimpia megyei döntő IV. Tóth Melinda
Péterfi Dóra Mezei futás Diákolimpia megyei döntő IV. Tóth Melinda
3.,4. osztályos lányok (Persányi Nóra, Moore Annika, Földvári-Nagy Csepke)

Pest Megyei Sakk Diákolimpia I. Pregitzer György
3.,4. osztályos fiúk (Persányi Barnabás, Szabolcsi László, Danics Simon)

Pest Megyei Sakk Diákolimpia I. Pregitzer György
3.,4 osztályos lányok (Pataki Kata, Persányi Nóra, Moore Annika, Földvári-Nagy Csepke) 

Országos Sakk Csapat Diákolimpia VI. Pregitzer György
3.,4. osztályos fiúk (Persányi Barnabás, Szabolcsi László, Danics Simon)

Országos Sakk Csapat Diákolimpia VII.-XI.(pont egyenenlőséggel) Pregitzer György
Nagy Gergő Tájfutás Diákolimpia Megyei Döntő I. Tóth Melinda
Csernok Réka Herman Ottó Megyei Biológia Verseny I. Homolya Vera
Lóránd Áron Herman Ottó Megyei Biológia Verseny I. Homolya Vera
Király Anna Herman Ottó Megyei Biológia Verseny I. Homolya Vera
Pusztai Emese Orchidea Matematika Verseny II. Soltész-Molnár Edit
Lóránd Áron Orchidea Matematika Verseny II. Soltész-Molnár Edit
Kovács Botond, Pápay Alex Angol Országos Csapatverseny I. Kapuszta Zsuzsanna
Péterfi Dóra Orchidea Matematika Verseny II. Kemény Bernadett
Nagy Borbála Aradi Jenő Menyei Rajzverseny II. Maronicsné Dávid Anna
Mészárik Márk Mozaik Országos Angol Verseny I. Homolya Vera
Mészárik Márk Herman Ottó Megyei Biológia Verseny I. Homolya Vera
Homolya Rita Herman Ottó Megyei Biológia Verseny I. Homolya Vera
Nagy Borbála Herman Ottó Megyei Biológia Verseny I. Homolya Vera
Rékasi Zsigmond Megyei Vers és Prózamondó verseny Különdíj Csömör Lászlóné
Hajdú Nelli Angol Megyei Vers és Prózamondó Verseny I. Bahik Krisztina
Hajdu Nelli, Csákvári Anna Területi Témaverseny I. Bahik Krisztina, Kapuszta Zsuzsanna
Csákvári Anna Angol Megyei Vers és Prózamondó Verseny III. Bahik Krisztina
Csernok Réka ENG READ ANGOL OLVASÁSI VERSENY Nemzetközi Döntő XXXVI. Bahik Krisztina
Ungár Éva Big Read   Angliai utazás (Legtöbb könyvet olvasott tanuló) Bahik Krisztina
Ungár Éva Megyei Vers és Prózamondó Verseny II. Haasné Varga Erzsébet
Hajdu Nelli Orchidea Matematika Verseny I. Soltész-Molnár Edit
Láng Bertalan Területi Vers és Prózamondó III. Turcsányiné Dósa Renáta
Nagy Borbála Területi Szépkiejtési Verseny II. Csömör Lászlóné
Ungár Éva Megyei Zrínyi Matematika Verseny IV. Haasné Varga Erzsébet
Ungár Éva Területi Vers és Prózamondó Verseny I. Haasné Varga Erzsébet

Előtérben a tehetségek
Büszkék lehetnek a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolába járó diákok a
2012/2013-as tanévben elért ered-
ményeikre.

A tanév második félévében iskolánk 287 diákja vett részt 14
házi, 11 területi, 9 megyei és 5 országos versenyen. Számos
területi, megyei és országos versenyen végzett döntő helyen
a telki iskola csapata, illetve ért el egyéniben kiemelkedő tel-
jesítményt.

A versenysorozatok nem értek véget. Májusban és júniusban
hátra van még néhány országos döntő, illetve bizakodva vár-
juk a már megrendezett, de még nem értékelt versenyek ered-
ményeit.

Látva az iskolánkba járó gyerekek képességeit, egyéni
igényeit és a bennük rejlő lehetőségeket, megfogalmazódott
bennünk a Diákakadémia gondolata.
A Diákakadémia lehetőséget teremt arra, hogy az államilag
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Az óvodai 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 jog-
szabálysértésre hivatkozással a közléstől számított harminc
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. 
A felvételt nyert gyermekek szülei számára szülői értekez-

letet 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 adat-
lapokat.
Új óvodásaink részére augusztus 28-án és 29-én
ismerkedési délelőttöt szervezünk, ahol megis-
merkedhet a család minden tagja az óvó nénikkel, a
daduska nénivel, a csoporttársakkal, csoport-
szobájukkal, öltözőjükkel és a jelükkel.
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első
napjától (2013. szeptember 2., hétfő) folyamatosan
történik, a beszoktatási  időpontok egyeztetésének
megfelelően.
A gyermek óvodába csak orvosi igazolással léphet,
amely arról szól, hogy a gyermek egészséges,
közösséget látogathat.
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

A felvételi kiírásban az augusztus 31-ig a 3 évét
betöltött gyermekek jelentkezését hirdettük meg.
Szeptemberben 68 gyermek megy el iskolába.

finanszírozott közoktatás mellett egyénre szabott fejlesztést,
differenciált foglalkozást, tanulás-módszertani segítséget és
tehetséggondozást nyújtson minden gyermeknek, aki az
intézményünkbe jár.
Az Akadémia keretei között folyó munka részben olyan ele-
meket is tartalmaz, amelyek már működnek az épület falai
között (pl. matematika-logika), illetve részben új, felmenő
rendszerben kapcsolódik majd a pedagógiai programhoz.
A következő tanévben (2013./2014. tanév), a jelenleg
negyedikes (tehát az adott tanévben ötödikes) évfolyamon az
alábbi területeken kívánunk speciális foglalkozásokat indítani:

1. tanulásmódszertan, fejlesztés, felzárkóztatás, pszicholó-
gusi támogatás

2. szóbeli és írásbeli kifejezés, kreatívírás, retorika
3. matematika-logika
4. idegen nyelv
5. dráma, színjátszás

6. képzőművészet
7. komplex természettudományos ismeretek, kutatás
Természetesen ezen felül folytatjuk a hatodik és hetedikes
évfolyamon az élménymatematikát, valamint igény szerint a
komplex természettudományos, illetve művészeti képzést is
ezeken az évfolyamokon.

A Diákakadémia támogatást nyújt a két tanítási nyelvű képzés
és a sakk-logika oktatás területén is.

Egyedülálló programunk megvalósításában számítunk az
Önök támogatására, amelyet iskolánk alapítványán keresztül
tehetnek meg, valamint bízunk a Telki Önkormányzat segít-
ségében is.

Legyen az Ön gyermeke is a Diákakadémia tagja, hogy a
benne rejlő ígéretes képességek kibontakozhassanak!

Sarlós Erzsébet igazgató

Információk az óvodába beiratkozott
gyermekek szüleinek

Az óvodai beiratkozás adatai - 2013.

születési év jelentkező száma  , megjegyzés
2007 – es, 6. éves 2 Kötelező felvenni
2008 – as, 6. éves 3 Kötelező felvenni
2009 – es, 5. éves 2 Kötelező felvenni
4 évesek 10 Múlt évben nem tudtuk 

felvenni őket
3 évet töltik 2013.
augusztus 31 – ig 32

Összesen jelentkezők
a meghirdetés szerint 49
2013. szeptember 1. és 
december 31.  között töltik a 3 évet 13 Szept. Okt. Nov. Dec.

2 3 2 6
Összesen jelentkezők, akik
2013-ban lesznek 3 évesek 62
2011 – ben születtek 20 Jan. Febr. Márc. Ápr.

6 6 7 1
Mindösszesen 82
Testvére már jár az óvodába 25
ikerpár 5
nagycsaládos 19
Fiú (az összesből) 41
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A hónap alktója: Márton Ildikó
Márton Ildikó festőművész, a
Pipacs Galéria tulajdonosa.
A budapesti születésű alkotó 35 éve
él Telkiben családjával. Művészeti
útkeresése egyik meghatározó
állomása a festészet. Annyira rabul
ejtette ez a művészeti ág, hogy
ebben teljesedett ki élete.
Telkiben ismerkedett meg Bujáki
László grafikusművésszel, aki elin-
dította a művészeti pályán.
Mára már több mint negyven önálló
kiállítás áll a háta mögött. Olyan
neves helyeken állíthatott ki, mint
például a BM Duna Palota, Benczúr
Ház, Kossuth Klub, Bábolna Múze-
um kiállítóterme, Savoyai Kastély.

Kisbéren az önkormányzat felkérésére egy nagyméretű
alkotása díszíti a közösségi termet. 
Állandó kiállítása az Art Literator Galériában és a Pipacs
Galériában tekinthető meg.
A művésznő tagja az Országos Képző- és Iparművészeti Tár-
saságnak. A társaság  meghívására több országos kiállításon
is részt vett, ahol képei nagy tetszést arattak, több alkotását
zsűrizték.
Márton Ildikó realista festőművész. Képeit a természet szép-
ségei, az állatok ihlették, de szívesen festi vászonra úti
élményeit vagy örökíti meg a régi Telki egy-egy manapság már
elfeledett részét (Pipacsmező, melynek szélén épült fel a
Pipacsvirág Általános Iskola). Képeit a kidolgozottság, a
legapróbb részletek megmutatása jellemzi, színeiben vissza-
köszönnek a természet élethű motívumai, de színkeverési
technikájában egyénisége is tükröződik. Galériája egy kicsi,
de annál barátságosabb családi galéria, amely a saját
házában 2006 novemberétől fogadja a látogatókat.
A művésznő 2007-ben megismerkedett Zimonyi Adrienne-vel,
akinek segítségével a galéria 2008 óta aktívan bekapcsolódott
Telki kulturális életébe. Azóta évente két kiállítást rendeznek:
egyet tavasszal, amely a Telki Fesztivál 0. napján nyílik, a
másikat pedig ősszel, a Festészet Napjához kapcsolódóan. 
Ezeken a kiállításokon a legnevesebb kortárs művészek
mutatkoznak be, olyanok, akiket addig Telki közönsége még
nem láthatott. A csoportos kiállítások évről évre egyre több
látogatót vonzanak. A telki művészeken kívül az ország minden
szegletéből örömmel jönnek a művészek a galéria
meghívására.

A galéria 2011 óta szoros együttműködésben dolgozik a
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolával. Az iskola tanulói rendszeresen fellépnek a galéria
megnyitóin.
A galéria abban a szerencsés helyzetben van, hogy az Önkor-
mányzat támogatását is élvezi, így tavaly hagyományteremtő
céllal a Galéria és Telki Község Önkormányzata jótékonysági
árveréssel összekötött kiállítást szervezett az iskola tanulói
javára, amelynek bevétele az iskola művészetoktatását támo-
gatta.
A galéria kiállításaival továbbra is szeretettel várja Telki
művészetkedvelő közönségét!
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Húsz évvel ezelőtt 1993-ban három tanárral és 12 növendékkel
kezdtük meg a fiatalok zenei nevelését a Kiss Zenedében. Egy 36
négyzetméteres pesthidegkúti helyiségben tartottuk az első
zeneórákat. A férjem, Kiss István és az általam alapított iskolában
ma már közel 700 gyermek és fiatal tanul. A legfiatalabbak
háromévesek, a legidősebbek pedig húszas éveik elején járnak. 
Az alapfokú művészeti iskola fennállásának huszadik évfordulója
alkalmából Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központ-
ban április 19-én 18 órai kezdettel gálaműsorral emlékeztünk az
elmúlt két évtizedre. Az ünnepi előadást megtisztelte jelenlétével
Dr. Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere, ország-
gyűlési képviselő, Budai István, Budajenő polgármestere és a
Nagy-Kálózy Eszter - Rudolf Péter színészházaspár, volt
tanítványaink szülei.

A jubileumi esten telki tanulóink is felléptek. A műsorban a Telki
Óvoda Katica csoportja Szatmári csárdást adott elő. A Zenede
szolfézs csoportjainak közös produkciójában - „Az élet szép!” részlet a
Légy jó mindhalálig című musicalból - is gyönyörködhettünk,
amelyben telkiben tanuló növendék is énekelt.

A kezdetektől napjainkig

Családi vállalkozásként indult az iskolánk. Férjem, Kiss István har-
sonaművész, kezdetekben a Zenede igazgatója, jómagam pedig a
fenntartó alapítvány kuratóriumának vagyok az elnöke. Amióta
művészeti iskolává váltunk, a zeneoktatás mellett tanítványaink a
képző-, és táncművészet alapjaival is megismerkedhetnek
nálunk. Mint minden alapítványi iskola, mi is a mindenkori
igényekhez alkalmazkodunk.

Fokozatosan, évről évre bővült a tanulható hangszerek kínálata,
majd 2000-től néptáncot, moderntáncot és képzőművészetet is
oktatunk az intézményben. Néhány éve könnyű- és népzenét,
valamint balettet is lehet tanulni nálunk.  Folyamatosan alakulnak
és működnek kamaracsoportok, tánccsoportok az iskolában. Ta-

nulóink számos egyéni és csoportos díjat hoznak az iskolának.
A Zenedének, ahogy bővült, a fővárosi helyszínek mellett Pá-
tyon, Budajenőn és 2003. szeptember 1-től Telkiben is van te-
lephelye, így a telki gyermekek, köztük igen tehetségesek, bekap-
csolódhattak az iskola életébe. 

Iskolánk elsődleges célja a „kiművelt emberfők” nevelése. Fon-
tosnak tartjuk, hogy kiállítás-, színház- és koncertlátogató közön-
séget adjunk a társadalomnak, akik meg tudják különböztetni a
valóban értékest az értéktelentől. Mindig nagy örömmel tölt el
bennünket természetesen, ha gyöngyszemre, igazi tehetségre
bukkanunk, és őket pályára tudjuk segíteni. Szerencsére minden
évben van olyan gyerekünk, aki a zenei-, táncművészi-, vagy
képzőművészi pályát választja hivatásául. Másik fontos célunk,
hogy részt vegyünk telephelyeink, így Budajenő és Telki kulturális
életében. 

Tantestületünk kreatív, gyermekközpontú tanárokból áll. Újítók
vagyunk a szakterületünkön. Sok telephelyünkön - Európai Uniós
Pályázat segítségével - bevezettük a zenei informatikával
kiegészített szolfézs oktatását. Buda-környéki tehetségpontként
aktívan részt veszünk a tehetséggondozásban. Referenciain-
tézményként a szolfézs-, fuvolaoktatás, moderntánc, néptánc tan-
szakainkon jó gyakorlatokkal rendelkezünk, melyet szívesen
átadunk más intézményeknek is. Rendszeresen pályázunk.
Kiemelt célunk a közösségformálás.

Munkánk elismeréseként a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat 2006-ban Klebelsberg-díjjal ismerte el a Kiss Zenede
munkatársainak áldozatos munkáját. Az intézmény eddig három
alkalommal nyerte el az Alapítványi és Magániskolák
Egyesületének minősített intézménye címét.

A 2000-ig zeneiskolaként, majd az elmúlt 13 évben művészeti isko-
laként működő intézmény  tanárai töretlen lelkesedéssel tanítják-
nevelik a gondjaikra bízott tanulókat. Gyermekeinket is a zene

20 éves a Kiss Zenede
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szeretetére tanítottuk, Dorottya lányunk 12 évig gitározott, ma
a szervezésben segíti a Zenede életét, fiunk, Dávid pedig kla-
rinétművésznek készül.

Húsz évvel ezelőtt volt egy álmunk. Ahhoz hogy ez az álom
megvalósuljon, sok mindenre volt szükség: kitartásra, ambí-
cióra és rengeteg segítségre, amelyért köszönettel tartozunk
többek között Telki Önkormányzatának, a Telki Általános
Iskolának, a Telki Óvodának, a lelkes szülői háttérnek és
tanárainknak.

Kissné Szűcs Mariann
„Zenede”-Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke

Jó gyakorlatok kidolgozása a
Kiss Zenedében

Új szelek a fuvolaoktatásban - Média@dal címmel Európai
Uniós támogatás segítségével dolgozott ki jó gyakorlatokat a
Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola két pedagógusa,
Szekér Zsófia Edit szolfézs- és Molnár Balázs fuvola tanár. A
nyolc hónapig tartó pedagógiai szakmai fejlesztő munka
2013. január 31-én befejeződött.

A méltán híres magyar fuvola- és szolfézs oktatást évek óta
kiegészítették a kor szellemének megfelelő informatikai
eszközökkel, ami a növendékek körében nagy népsze-
rűségnek örvendett.

Legfontosabb céljuk az volt, hogy a hosszú évek során
kipróbált és a napi pedagógiai munkában bevált tapaszta-
lataikat rendszerbe foglalják és más művészeti iskolák
számára is elérhetővé tegyék.

Táncvarázs

Táncvarázs - Játékvár címmel
Európai Uniós támogatás segít-
ségével dolgozott ki jó gyakorla-
tokat a Kiss Zenede Alapfokú
Művészeti Iskola két pedagó-
gusa, Erdei Gabriella néptánc és
Balikóné Elmer Felícia modern-
tánc tanár. A nyolc hónapig tartó
pedagógiai szakmai fejlesztő
munka 2013. január 31-én befe-
jeződött. 

A nép- és a moderntánc oktatásban alakítottak ki az évek
során olyan speciális pedagógiai gyakorlatokat, amelyek
ápolják a magyar hagyományokat, kiválóan fejlesztik
növendékeik mozgáskultúráját.
Legfontosabb céljuk az volt, hogy a kipróbált, a napi pedagó-
giai munkában bevált tapasztalataikat rendszerbe foglalják és
más művészeti iskolák számára is elérhetővé tegyék.

Bővebb információ:
Kiss Zenede AMI 

1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Tel/Fax: 061/2747549

E-mail: zenede@t-online.hu
Honlap: www.kiss-zenede.hu
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Országos Korcsoportos Sakkbajnokság
Elődöntő Budapest, március 27-30.

A diáksakkozók legrangosabb versenye a Diákolimpia mellett
az Országos Korcsoportos Sakkbajnokság, amelynek
elődöntőjén a különböző korcsoportokban több száz
sakkozó gyerek méri össze tudását. A Bajnokság elődön-
tőjéről csak a legjobb 10 versenyző juthat tovább a 10
napos döntőbe, mely nyáron a Balatonon kerül megren-
dezésre. Persányi Barnabás 2.A. osztályos tanulónk az
elődöntőn - rendkívül erős mezőnyben - az előkelő
országos 5. helyet megszerezve, veretlenül menetelt a dön-
tőbe, ahol az is eldől majd, hogy ki képviselheti Magyar-
országot és a Magyar Sakkszövetséget a Sakk Világ-, és
Európa bajnokságon.

Országos Sakk Csapat Diákolimpia Döntő
Szombathely, április 27-28.

A márciusban Pest megyei bajnokként országos döntőbe jutó
alsós fiú és lány sakkcsapatunk  Szombathelyen mérközhetett
meg az ország 49 legjobb iskolai sakkcsapatával.  A Telki
Pipacsvirág Általános Iskolában csupán másfél éve
bevezetett sakk oktatás magas színvonalát igazolta vissza a 2
napos, 8 fordulós, országos döntő, ahol lány és fiú csapatunk

is  az élmezőnyben végzett. Említésre méltó, hogy iskolánk
idén először egyike volt annak a mindössze 7 általános
iskolának az országban, amely mind a lány, mind a fiú
kategóriában megyei bajnok alsós csapatot tudott a döntőbe
juttatni.

Az ország megyei és budapesti bajnokait felvonultató orszá-
gos döntő súlyát mutatta a sok Élő-pontos, egyesületben is
versenyző tanuló részvétele, valamint a csapatok közötti
óriási taktikai harc a versenyzők táblák közti mozgatásával. A
csapatok 2/3-a emiatt négy versenyzőt indított. A sok
felkészülésen kívül ennek, valamint a csapatérdeknek a
versenyzők és kísérők általi megértése, maximális tisztelet-
ben tartása végül döntő jelentőségűnek bizonyult a végső
helyezések szempontjából. 

A Pregitzer tanár úr vezette Pest megyei bajnok lánycsapa-
tunk (Pataki Kata, Persányi Nóra, Moore Annika, Földvári-
Nagy Csepke) az ország 25 legjobb alsós lány sakkcsapata
között - a későbbi 2. helyezettet is legyőzve - az oklevelet
érő 6. helyen végzett.   

Az idén debütáló Pest megyei bajnok fiú csapatunk (Barta
Péter, Persányi Barnabás, Szabolcsi László, Danics Simon) a
26 döntőbe jutott megyei és budapesti bajnok fiú csapat közül
pontegyenlőséggel az élmezőnyt jelentő 7-11. helyen
végzett nagyon erős mezőnyben. 

Gratulálunk Gyuri bácsinak és tanulóinknak!

Sakkhírek: Telki diákjaink az ország
legjobbjai között
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Tapasztalatok szerint a kutyák és
macskák szájüregi meg-
betegedései a leggyakoribb állat-
orvosi problémák közé tartoznak.
Azonban számos esetben elő-
fordul, hogy a tulajdonosok a
betegséget nem is észlelik, vagy
nem tulajdonítanak jelentőséget
neki, és a problémára más irányú
állatorvosi kivizsgálás során
derül fény. Éppen ezért fontos a
lehetséges bántalmak és
megelőzésük módjának megis-
merése.

Kutyák és macskák között a leggyakoribb probléma a fogkő-
képződés és a fogíny-gyulladás. Mindez úgy alakul ki, hogy a
táplálkozás során lepedék (plakk) rakódik a fogakra, amely
eleség-maradékokból, nyálból és a szájüregben mindig meg-
található baktériumok halmazából áll. Az idő múlásával a
plakkba különféle sók rakódnak le és kialakul a már kemény,
erősen tapadó fogkő (calculus). A lepedékben és a fogkő
mellett elszaporodó baktériumok ínygyulladást okozhatnak,
aminek tünetei a kivörösödött, fájdalmas, vérzékeny íny és az
erősen bűzös szájszag. A fogak tartószerkezetei meglazulhat-
nak és a fogak ki is hullhatnak. Amennyiben az állat nem kap
időben megfelelő kezelést, akkor az is előfordulhat, hogy a
baktériumok a vérkeringéssel szóródva különféle belső
szervekben okoznak további megbetegedést (máj, vese, szív-
belhártya, stb…).

Általánosságban elmondható, hogy az életkor előrehaladtá-
val az ismertetett problémák egyre gyakrabban fordulnak elő,
azonban egyes fajták különösen hajlamosak, és sokszor már
1 éves korukban láthatók az első tünetek. Közéjük tartoznak
az uszkárok, a yorkshire terrier, a havanese, a bolognese, a
spánielek és pl. a puli is. Hajlamosító tényező lehet, ha az
állat előtt egész nap eleség áll, különösen ha az konzervtáp,
illetve, ha az állat keveset rág.

A kedvencek fogápolásának célja a fogászati jellegű meg-
betegedések és a kellemetlen szájszag megelőzése. A ked-
venc állatok szájhigiéniájának megőrzése – akárcsak az
embernél – mindennapos, otthoni és időközönként szakem-
ber által végzett fogápoláson alapul.

Az otthon végzendő fogápolás megfelelő szoktatás után
napi 1-2 percet vesz igénybe. Számtalan módszer és készít-
mény létezik, leghatékonyabb az állatok fogának rendszeres
mosása. Fontos, hogy a művelethez minél fiatalabb korban
szoktassuk hozzá az állatot. Sose használjunk emberi
fogkrémet, mert azt az állat lenyeli és mérgezéshez is vezet-
het! Az emberi fogkefék helyett is lágyabb sörtéjű, speciális
állati fogkefék használandók. A kutyák és macskák számára
gyártott kutya- illetve macska-fogkrémek nagy választékban
kaphatók állatpatikákban és állatorvosi rendelőkben is. Ezek

a szerek ízesítettek, az állatok számára különösen ízletesek
és természetesen nem okoznak gondot, ha az állat lenyeli.

Az állatok fogmosásra szok-
tatása

Elsőként ujjunkra nyomjunk egy kis mennyiségű kutya-, macs-
kafogkrémet és csak a könnyen elérhető metsző-, ill. szem-
fogakra kenjük. Masszírozzuk az ínybe. A műveletet -
lehetőség szerint - egy nap többször is ismételjük meg.

- Amikor kedvencük ezt megszokta, akkor próbáljunk
fogkrémet kenni ujjunkkal a hátsó (zápfogakra) is.

- Mikor az állat ezt is könnyen eltűri, akkor próbáljuk
megtisztítani puha sörtéjű állat-fogkefével először szintén
az elülső, később a zápfogakat.

- A szoktatási folyamatot jutalomfalatokkal segíthetjük.
- A szemfogakat az ínytől indulva a fog hegye felé tisztít-

suk, a zápfogakat körkörös mozdulatokkal az íny felé
irányítva.

A fogmosáson kívül (illetve a hajlamos fajták esetén akár
amellett) számos készítmény van forgalomban megelőzés
céljára, mint pl.: rágócsontok, rágószalagok, ízesített oldatok,
amelyeket egyszerűen csak az állat ivóvizéhez kell önteni,
porok, amelyeket az eleséghez kell keverni. A termékekről
szívesen felvilágosítást nyújtunk.

Amennyiben nem szeretne naponta foglalatoskodni a fog-
mosással, illetve az említett szerek külön adagolásával,
egyszerű megoldást nyújthatnak a speciális állatorvosi gyó-
gytápok, amelyekbe – megelőzés céljából – belekeverik a fel-
sorolt készítmények hatóanyagaival azonos vegyületeket.

A fogápolás másik, igen jelentős részét képez, az
időközönként szakember, azaz állatorvos által végzett
fogászati kivizsgálás és ellátás.

Előbb-utóbb a leggondosabban ápolt kutyánál, macskánál is
kialakulhat a fogkövesség, mikor az állat idősebb lesz. Az
évenként vakcinázás során az állatorvos mindig átvizsgálja a
szájüreget is, és ha a problémát talál, javasolni fogja a
fogászati ellátást. A fogkőleszedés, esetleges foghúzás
bódításban történik, ultrahanggal működő fogkő-eltávolító
készülékkel. Bódításra azért van szükség, mert az állatok a
gép hangját nem viselnék el, és mozgásukkal akadályoznák a
műveletet.

Összeállította: Dr. Paulina Anna,
Klapka Állatklinika, Budakeszi

A kedvencek fogápolásáról



A március 23-ra meghirdetett falutakarítás a zord időjárás
miatt április 20-ra halasztódott.
Nyári időben, ragyogó napsütésben kezdtük el a munkát. A
Legelődombi úti erdősáv takarítására sajnos csak három
család jelentkezett: a Kelemen család, a Csuti család és a
Székelyhidi család. A Telki Napló februári számában megje-
lent, „A bozót védelmében” című cikkben a Kokukk Egyesület
pontosan leírja az erdősávok funkcióját és hasznosságát.
Szomorú és elgondolkodtató volt, hogy saját környezetünkkel
hogy bánunk. A Legelődombi úti erdősáv első harmada tele
volt hordva a kertekben levágott bokrok, ill. fák ágaival. Egy fél
konténer telt meg csak a kertekből kihordott ágakkal.
Általános tapasztalat, hogy a Szajkó utca és a Legelődombi
út közötti erdősávban a telkek végében kertkaput nyitnak, és
a tulajdonosok a pár forintért vásárolható AVE hulladékgyűjtő
zsák helyett a lenyírt füvet ide dobják ki. Sajnos ez kupacok-
ban rohad, elpusztítva az erdősáv flóráját.
Miért gondolják azt a háztulajdonosok, hogy saját kerítésükön
túl szemétlerakóként használhatják ezt a területet?
Úgy gondolom, hogy ennek a falunak minden talpalatnyi zöld-
je közös kincsünk, és jó lenne, ha a falutakarítási nap is köz-
ügy lenne, ha mindenki számára fontos lenne nem csak saját
házunk, kertünk, hanem a körülöttünk lévő zöld terület tisz-
tasága.
Köszönet és hála azoknak a családoknak, akik „mások
helyett”, illetve a közért dolgoztak! Köszönet a Kokukk
Egyesületnek a zsákokért, kesztyűkért és madáretetőkért!
Remélem, jövőre többen leszünk!

Székelyhidi Hajnal

7 köbméternyi hulladék gyűlt össze!

A falutakarítás a Legelődombi út mellett két további
helyszínre is kiterjedt. A Budajenői-patak mellett négyen dol-
goztunk, a Völgy/Árnyas utcában pedig kb. húsz jókedvű
önkéntes munkálkodott. Összesen kb. 7 köbméter hulladékot
gyűjtöttünk össze, és a megtisztított erdősávokban kiraktunk
6 madárodút is. Köszönjük az önkéntesek részvételét, a helyi
szervezők, Székelyhidi Hajnal és Némethné Újvári Melinda
munkáját, valamint a polgármesteri hivatal műszaki osztályá-
nak segítségét!

KoKuKK Egyesület

Természet

2013 május
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kertfenntartás, 
kertgondozás,

kertépítés,
fakivágás,
fűkaszálás

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

Fülemülék (rémült) éjszakája
Telkiben

Április 27-én, szombaton
este rengetegen össze-
gyűltünk a tanösvény nyitó-
táblájánál. Több önkéntes
számláló egybehangzó állí-
tása szerint végül 70-nél is
többen voltunk. Főleg
gyerekes családok érkeztek,

óvodás, kisiskolás gyerekekkel.
A program szervezője, Vass Imréné Kati üdvözölte a
résztvevőket, aztán Kocsis Zsuzsa, a Magyar Madártani
Egyesület madarásza mesélt a fülemülékről: a kinézetükről,
életmódjukról, és persze a szép énekük titkáról és
szerepéről. Aztán a menet elindult a tanösvény mentén
madárdalt hallgatni.
Már ekkor lehetett sejteni, hogy az amúgy örvendetesen nagy
részvétel nem fogja megkönnyíteni a figyelmes fülelést. A fel-

nőttek örültek a találkozásnak, és csoportokba verődve
csendesen beszélgettek, a gyerekek pedig szaladgáltak és
játszottak. Időnként megálltunk hallgatózni, és Zsuzsa néni
közben mesélt. Eleinte még jobban el lehetett csendesíteni a
társaságot, hallottunk citromsármányt és cinegét meg csilp-
csalp füzikét. De a kicsik hamar elunták a csendes ácsorgást,
a madarak pedig megszeppentek a madárbarát hadseregtől,
és némán várták, hogy elüljön a vész.
A sötétség beálltával csak romlott a helyzet, zseblámpával
felfegyverzett csemetéink egészen megvadultak, boldogan
visongva és villogtatva rohangáltak. Így aztán kevés fülemülét
hallottunk, azokat is csak a biztonságos távolból. Viszont
sétáltunk egy jót az illatos, enyhe tavaszi estében,
ismerősökkel diskuráltunk, és sok érdekeset hallottunk
madarakról, denevérekről, bogarakról. Vidám este volt!

Bellon Erika - KoKuKK Egyesület

Tavaszi falutakarítás a telki
erdősávok védelméért

Klímatechnika
Tiszta levegőt mindenkinek!

Klímakészülékek
• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása

Rugalmas időpont egyeztetéssel 
(délután, hétvégén is)

Hetey László 
Telki

0 6 / 3 0 / 9 8 5 - 9 0 6 0
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Hirdetés

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
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A hétköznapi nyelvezetben egynapos sebészetként elter-
jedt beavatkozások nem véletlenül a magánegészség-
ügyben jelentek meg először, és terjedtek el aztán széle-
sebb körben. A páciensek többsége akkor hajlandó plusz
kiadást vállalni, ha ezért többlet szolgáltatást is kap: ma-
napság a legértékesebb szolgáltatás az idő, ami első-
sorban a várakozási idő kiváltását jelenti, de ugyanakkor
a kórházban töltött időre is vonatkozik. 

A mai világban mind a munkavállalónak, mind a munkál-
tatónak egyaránt az az érdeke, hogy minél hamarabb
megtörténjen a munkába való visszatérés, és kockázat
nélkül, a megszokott aktivitással tudjon folytatódni a
munkavégzés. A társadalmi elvárások persze nemcsak a
táppénzen töltött idő rövidségében mutatkoznak, hanem
a költségcsökkentésben is: nem mindegy, hogy a nagyon
drága kórházi tartózkodás hány nappal terheli a finan-
szírozót, akár állami finanszírozásról, akár magánbiz-
tosításról vagy saját költségvetésünkről van szó.

Az orvostechnológia fejlődése nemcsak a fenti elvárások
teljesülését teszi lehetővé, hanem a páciensek számára
is komoly előnyöket biztosít: a laparoszkópos bea-
vatkozásoknál jóval kisebb a fájdalom, a kozmetikai ered-
mény szebb és a szövődmények gyakorisága is sokkal
kisebb. Tulajdonképpen nem a szükséges műtét nagysá-
ga befolyásolja leginkább a felépülést, hanem a seb
mérete, illetve a sebbel járó szövetroncsolás mértéke. 

A laparoszkópos sebészet a jól képzett szakemberek
speciális jártassága mellett igen nagy műszerezettséget is
igényel: a laparoszkópos műszerek ára lényegesen maga-
sabb a hagyományos műtétekhez szükséges műszerek
áránál, ugyanakkor a használat következtében állaguk
gyorsabban romlik. 

Az eljárás lényege, hogy kis hasfali nyílásokon történik a
beavatkozás: az operálandó területen ejtett egyik pici
vágáson keresztül vezetik be az optikai eszközt, melynek
segítségével látja az orvos a műtéti terület szerveit, a
másik metszésen keresztül pedig elvégzi a tulajdonkép-
peni operációt. Természetesen a technológia jellegéből
adódóan nem minden probléma megoldására használ-
ható ez az eljárás, de egyes szakemberek véleménye
szerint a sebészeti műtétek 60%-ánál ez a technológia
alkalmazható: epehólyag eltávolításnál, sérvműtéteknél,
vastagbél műtéteknél.

A 24 órás kórházi tartózkodással megoldható bea-
vatkozások nem azonosak az egynapos sebészet körébe
tartozó ellátásokkal. Az egynapos sebészet definíciója
valójában a 24 óránál rövidebb ellátási időt igénylő bea-
vatkozásokat jelenti.

24 órás kórházi tartózkodással megoldható
beavatkozások

Dr. Szabó József rendelése: 
Telki Kórházban: Hétfő-Csütörtök 11.00-15.00 
(2089 Telki, Kórház fasor 1.) 
Rendelőintézetben: Péntek 8.00-12.00 
(1121 Budapest, Budakeszi út 36/C) 
Időpont egyeztetés: 40 372 300
További információk: www.telkikorhaz.hu

Árak a Telki Kórházban:

Nőgyógyászati kisműtétek:
Terhesség megszakítás 75.000,- Ft
Abrázió 95.000,- Ft
Méhszáj polip eltávolítás 95.000,- Ft
Bartholini-mirigy megnyitás 95.000,- Ft
Condylomák eltávolítása altatásban 80.000,- Ft
Hüvelyfal plasztika (hátsó) 180.000,- Ft

Általános sebészeti beavatkozások:
Gyomortükrözés altatásban 60.000,- Ft
Vastagbél tükrözés 80.000,- Ft
Epehólyag eltávolítás laparoszkóppal 250.000,- Ft
Aranyérműtét 150.000,- Ft
Végbélsipoly műtét 150.000,- Ft
Radiofrekvenciás visszér műtét (egy lábon) 310.000,- Ft   
Lágyék- és köldöksérv műtétek laparoszkóppal 285.000,- Ft
Garatmandula műtét altatásban 220.000,- Ft
Orrmandula műtét altatásban 180.000,- Ft
Anyajegy eltávolítás 30.000-50.000,- Ft

Plasztikai műtétek:
Mell felvarrás 550.000,- Ft
Mell implantátum beültetés 600.000,- Ft
Alsó-felső szemhéj plasztika 400.000,- Ft
Orrplasztika 475.000,- Ft
Intimplasztikai műtétek


