
    



Ez a nyár is a közutakról,
a gyalogosközlekedés,
közösségi közlekedés
fejlesztéséről fog szólni,
mint a tavalyi. Még zajlik
a munka az újfalui
buszmegállónál és a
Hóvirág utcánál, de már
elkezdődik a Muskátli
utca torkolatának át-
építése. Úgy időzítettük
a fejlesztéseket, hogy a
lehető legkisebb forgal-
mi fennakadást okoz-
zanak, de azért nyilván-
valóan jelentkeznek
majd kisebb torlódások
és közlekedési nehéz-
ségek. A cél az, hogy az
összes építés befe-
jeződjön legkésőbb

iskolakezdésig. A Fő utca teljes felújításával kezdődő
beruházás-sorozat Telki történetének egyik legnagyobb
összefüggő közlekedésfejlesztési projektje. Hasonló léptékű
fejlesztésre a következő években biztosan nem lesz szük-
ség.
Megkezdődik a nyári karbantartási időszak az intézmények-
ben. A már megszokott módon, egységesen kezelve zajlanak
a karbantartási munkák. Idén közel egymillió forintot szánunk
a feladatra. Megtörténnek a szükséges iskolai fejlesztések is,
padok, szekrények, táblák és egyéb eszközök beszerzése a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) együtt-
működésével.
Már lassan megszokhattuk, hogy az időjárás szélsőégek
között mozog. Szinte nincs hónap, hogy ne dőlne meg vala-

milyen rekord. Hol hideg-, hol melegrekord, rekord csapadék,
árvíz, hó és szél. Mindez csak azt bizonyítja, hogy a klímaku-
tatók előrejelzései helytállóak voltak. Nyár lévén most első-
sorban az özönvízszerű esőkre és a nagy hőségre kell
felkészülni. 

Kérem, kövessék figyelemmel a telki.hu-n közzétett felhívá-
sokat a hőségriadóval, tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban,
és kövessék az utasításokat saját, valamint környezetük
védelme érdekében!

Véget ért az iskola, megkezdődött a vakáció. Sajnos előfor-
dul, hogy néhány kiskorú vagy fiatal a szünet alatt a
közterületeken nem odaillő módon, gyakran saját magára is
veszélyes módon viselkedik. Minden évben megszaporodnak
ilyentájt a közterületeken okozott károk, néha a csellengők a
játszótereken, parkos részeken fogyasztanak alkoholt vagy
akár drogot. Közterület-felügyelőnk, a körzeti megbízott és a
rendőrség járőrei fokozott figyelemmel ügyelnek erre a
helyzetre, de természetesen nem lehetnek mindenhol egy-
szerre. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülők szerepét, de
természetesen elsősorban maguk a fiatalok a felelősek saját
viselkedésükért. 

A nyár a nyaralások ideje is. Sokan utaznak el hosszabb,
rövidebb időre és ilyenkor felügyelet nélkül hagyják ingatlan-
jaikat. Az üres ingatlanok a lakásbetörők céltáblái lehetnek.
Bár Telki a legbiztonságosabb települések szűk körébe tar-
tozik, mégsincs nyár néhány igen kellemetlen betörés nélkül.
Tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, ha elutaznak, a
szomszédok segítsék egymást házaik kölcsönös szemmel
tartásában.

Szép nyarat, kellemes nyaralást kívánok mindenkinek!

Deltai Károly
polgármester
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A polgármester naplója
Vakáció

Megállapodás szakértői alapon
Új pályán az erdőkezelés kérdése
Az erdők sorsa országos közügy és helyi kérdés egyszerre,
ezért Telkiben is sokakat érdekel és érint. A telki erdő
kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt.. Tevékenységét számos
törvény, jogszabály határozza meg. Az erdő bonyolult, köl-
csönhatások egész láncolatára épülő világának a gondozása
komoly felelősséget jelent és nagy szakértelmet igényel.

Bár Telki közigazgatási területén nem történt számottevő
fakitermelés, de a környékbeli favágások miatt Telki lakói, a
civil szféra és az önkormányzat is kifejezte aggodalmát a
környező erdők sorsa miatt. Hosszú egyeztetések során
ismerték meg egymás álláspontját a résztvevők. Végül Telki
Önkormányzata a Pilisi Parkerdő Zrt. vezetőségével
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egyetértésben szakértőként felkérte id. Varga Bélát, a PRO
SILVA EUROPA elnökségi tagját, hogy készítsen olyan
erdőkezelési koncepciót, amely nemcsak az erdőkezelés
szakmai szempontjait és a közösségi szempontokat hangolja
össze, de hosszú távon irányt szab a környékbeli erdők sorsa
tekintetében. A szakértői anyag elkészült. Szemlélete tükrözi
az új Erdőtörvény szellemét, amely az erdők közjóléti
funkciójára nagyobb hangsúlyt helyez, ugyanakkor szak-
mailag is reális kereteket határoz meg. Mindenekelőtt azon-
ban megfelel a Pro Silva világszerte elismert erdőkezelési
alapelveinek és filozófiájának.

Telki Önkormányzata ezen szakértői anyag alapján megál-
lapodást kötött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a környékbeli erdők
kezelésére vonatkozóan.

A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Telki Önkormányzat között létrejött
megegyezés lényege, hogy teljes mértékben a szakértői
anyagra támaszkodik, amely szerint az erdőkezelés törekszik
a többkorú fákból álló folyamatos erdőborítottság fenn-
tartására, és részleteiben, a valós viszonyokhoz illeszkedően
határozza meg a szükséges beavatkozások helyét, valamint
módját, azért, hogy hosszú távon úgynevezett örökerdő
jöhessen létre térségünkben.

Megvalósulhat tehát a lehető legenyhébbnek számító for-
gatókönyv, amely a jövőben a folyamatos erdőborítást biz-
tosíthatja, és szakmailag is kellően megalapozott. Elmond-
hatjuk tehát, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt., mint a Pro Silva
alapelveken nyugvó erdőkezelés egyik legfontosabb hazai
előfutára, térségünkben is élére áll az örökerdők létre-

hozását lehetővé tevő, korszerű erdőgazdálkodás ügyének.
A következő tíz esztendőre vonatkozó erdőterv véle-
ményezésekor az önkormányzat a fentiek alapján, a civil
szférával egyeztetett álláspontot fogja képviselni.

További részletek hamarosan a Telki.hu-n lesznek olvashatók.

Nyugodtabb átkelés, 2 perc ajándék
alvásidő
Lassan elkészül a Hóvirág utcai csomópont, és a hozzá kap-
csolódó buszmegállók, gyalogátkelőhely, valamint a körfor-
galomhoz vezető járda.

Lapzártánkkor már a megállók körüli munkálatok befejezése
volt soron, és mire az újság a postaládákba kerül, talán már a
zebra felfestése és a komplett beruházás is elkészül. A
kereszteződés így a gyalogosok és a le- vagy felkanyarodó
autósok számára egyaránt biztonságosabbá válik, környezete
pedig kifejezetten rendezett lesz, az átépítéssel járó kisebb-
nagyobb kellemetlenségek pedig hamarosan a múlt ködébe
veszhetnek.

Időközben elkezdődik két másik építkezés is: a Muskátli
utcai csomópont és a Budajenő felőli utolsó telki megálló
környezetének rendezése.

E sorok születésekor már lezajlott a Muskátli csomópont I.
ütemének munkálataira vonatkozó tendereztetés a korábban
Telkiben már nyílt közbeszerzést nyert és jól teljesítő cégek
körében, amelynek győztese a közel 5 éve a Hóvirág utca
lejtős szakaszának felső részét elkészítő VIANOVA 87 Zrt.
lett. Ők láthatnak tehát hozzá az iskolai tanév végeztével az
előkészítő, majd a gyakorlati munkálatoknak.
.

A csomópontban a majdani körforgalom gyűrűje, valamint
néhány költséges, de számunkra kevésbé fontos
közműkiváltás kivételével minden elkészül, amire már évek óta
vágyik településünk. Lesz 2 új buszmegálló, így az Újfalu,
valamint a Boszorkányvölgy lakóinak ezentúl nem kell plusz
több száz métert gyalogolniuk a Kórház fasornál lévő
„állomásig”, ha Volánbusszal szeretnének utazni.
Gyalogátkelők épülnek megfelelő közvilágítással, így a gya-
logosok végre az eddigieknél biztonságosabban kelhetnek



majd át a főúton. Rendezik a kereszteződést is, így az autó-
sok is kulturáltabb, rendezettebb körülmények között kanya-
rodhatnak le a Budajenői útról, vagy éppen fordítva. A gyalo-
gosok közlekedését további járdaszakaszok is segítik majd,
és a felszíni csapadékvíz-elvezetők is átépülnek. A munkála-
tok kapcsán némileg bővül Telki közúti „lakott területe” is,
mivel a településhatárt jelző táblák is kijjebb kerülnek.

A tervek szerint a munkálatok már a nyár végén befejeződ-
nek, így a következő tanév kezdetén már kisebbek és na-
gyobbak is könnyebben kelhetnek át a főúton, és a város felé
Volánnal indulók is aludhatnak majd reggelente 2-3 perccel
tovább, hiszen nem kell annyit sétálniuk a buszmegállókig.

Áttérve a Budajenői útra. Sokéves probléma oldódik meg
hamarosan Telki Budajenőhöz legközelebb eső buszmegál-
lóinál is. Végre létesül egy új gyalogátkelő, és rendezett kül-
sőt kapnak a buszmegállók, a főút érintett szakasza, és per-
sze ezek környéke is.

Érdekesség, hogy a beruházások befejeztével a korábbi 2
helyett immáron 9 gyalogátkelőhely lesz Telkiben!

Mire tehát ezeket a sorok eljutnak olvasóinkhoz, már ebben a
2 kereszteződésben is számítani lehet az átépítési munkála-
tokra, amelyek kapcsán előfordulhatnak kisebb-nagyobb
közúti korlátozások is. Az építési területek mellett így az autó-
sok fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vigyázzanak az

ott dolgozó munkásokra és a gyalogosokra egyaránt. Nyár
végétől pedig örüljünk együtt megújult környezetünknek,
valamint annak, hogy Telki él és fejlődik tovább!

szb
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A VIANOVA  építheti át a Muskátli
csomópontot

A testület a 35/2013. (IV.23.) Öh. számú határozatában dön-
tött a Telki, Budajenői út - Fő utca - Muskátli utca - Napsu-
gár út komplex forgalmi csomópontjának átépítése I. építési
szakaszának megvalósítására közbeszerzési eljárás
kiírásáról.

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény köz-
zététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefoly-
tatására került sor, amelyre 3 érvényes ajánlat érkezett. A
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a
VIANOVA 87. Zrt. adta (35.029.668 Ft nettó vállalási ár), így
az átépítés I. építési szakaszának megvalósításával a
VIANOVA 87. Zrt-t bízták meg.

A cég korábban közmegelégedésre végezte el a Hóvirág
utca gyűjtő szakasza felső részének szilárd burkolattal
történő ellátását.
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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. május 21.
Megállapodás a Pilisi Parkerdővel
A testület támogatta, hogy a Telki térségben továbbiakban ter-
vezett erdőkitermelésekkel összefüggő kérdésekről a pol-
gármester megállapodást kössön a Pilisi Parkerdő Zrt-vel. A
megegyezés arról születik meg, hogy a környékünkön az
erdőgazdálkodás az önkormányzat által felkért szakértő
iránymutató tanulmánya alapján, a folyamatos erdőborítás
fenntartására törekedve történik.!

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás
megszüntetése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényének (Ötv.). IV. fejezete rendelkezik az
önkormányzatok társulásának szabályairól. Ennek alapján a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1. napjától hatályát
vesztette.
Telki képviselő-testülete a 2012. november 27-i ülésén a
124/2012. (11.27.) Öh. számú határozatával úgy döntött, hogy
nem vesz részt a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás
(BKTT) megszűnését követően létrehozandó új önkor-
mányzati társulásban.

A Buda-környéki Önkormányzati Társulás
Telki jelenleg még nem kíván csatlakozni a BTT helyébe lépő
Buda-környéki Önkormányzati Társuláshoz, a testület azon-
ban keresi azokat a lehetőségeket, amelyeket társulási for-
mában hatékonyabban lehet megoldani.

A HÉSZ és az SZT módosítása
A testület felhívja a lakosság, valamint az érdekeltek figyelmét,
hogy - ebben a választási ciklusban (2010-2014) - 2013. július
15-ig kezdeményezhetik írásban a Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT) módosítását.

A 2013-as költségvetés módosítása
A képviselők megalkották a 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.20.) Ör. Számú rendelet módosításáról szóló
7/2013 (IV.23.) Ör. számú rendeletet.

A Telki Víz Kft. beszámolója
A testület, mint a Telki Víz Kft. alapítója, megtárgyalta és elfo-
gadta a Telki Víz Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló pénz-
ügyi jelentést.

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
A képviselők elfogadták a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

Gyámügyi feladatok és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi tevékenységek
A testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó, 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót.

Tiltakozás az iskola alapító okiratának
módosítása ellen
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi
Tankerületi Igazgatója megkereste Telki képviselő-testületét
azzal, hogy véleményezze és támogassa a Telki Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapító oki-
ratának módosítását.
A központ átküldött javaslata szerint az iskola feladatai közül
megszűnnének - az alapító okiratból törlésre kerülnének - az
alábbi tevékenységek:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és

gondozás
- fejlesztő nevelés
- szakértői bizottsági tevékenység
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
- konduktív pedagógiai ellátás
- gyógytestnevelés
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §.
(5) bekezdése értelmében a vélemény kialakításához minden
olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési
joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésre áll. A testület álláspontja
szerint azonban ezen jogszabályi kötelezettségének a fenn-
tartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem tett eleget.
Megállapítást nyert az is, hogy az Alapító Okirat módosításá-
nak következményeként a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által nyújtott oktatás-
nevelés színvonala, a gyermekek általános életesélyei jelen-
tősen romlanának.

A temetővel összefüggő kérdések
Telki község Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2006. (09.11.) Ör.
számú rendelete (HÉSZ) a Temető melletti külterületi ingat-
lanok egy részét a temető területének bővítésére jelölte ki.
Kripták létesítésére kizárólag a fejlesztési területen van elvi
lehetőség, amihez azonban szükséges a tulajdonviszonyok
rendezése. Ebbe a körbe tartozik a Telki 015/1. hrsz-ú, 1.644
m2 területű ingatlan, amelynek teljes területét a bővítésre
jelölték ki. Egy budapesti lakos felajánlotta a Telki 015/1 
hrsz-ú ingatlanban meglévő 1/7 tulajdoni hányadának
átadását erre a célra, ellenértékként temetkezési hely
ingyenes biztosítását kérve. A testület az ingatlanért cserébe
felajánlotta egy 2 koporsós sírhely 25 évre szóló megváltását.
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Megváltoztak a hivatali 
mellékek

A Telki Polgármesteri Hivatal hívásakor (06-26-572-003)
többen szembesülhettek már azzal, hogy megváltoztak a tár-
csázható mellékek.

Az új mellékek a következők:

1 - víz és csatornaügyek
2 - műszak
3 - anyakönyv, népesség nyilvántartás, hagyaték
4 - könyvelés
5 - pénzügy
6 - pénztár
7 - adóügyek
8 - igazgatási, szociális és kereskedelmi ügyek

Nem tart nyári szünetet a
hivatal

Néhány évvel ezelőtt még
előfordult olyan, hogy a Telki
Polgármesteri Hivatal a nyár
közepén néhány hetes
munkaszünetet tartott, amely
alatt a legtöbb dolgozója
szabadságra ment. Idén azon-
ban a nyári szabadságolások
idején is zavartalanul mőködik
majd az ügyfélfogadás.

A hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8-18
Szerda: 8-16
Péntek: 8-14

Hivatali hírek

A köztemető fejlesztési terve
A testület módosította a köztemető fejlesztési tervét, meg-
valósításának műszaki és pénzügyi ütemtervét, a 98/2011.
(09.06 .) Öh. számú határozatot.
Megállapítást nyert, hogy a hosszú távú, tervszerű fejlesztés
és üzemeltetés kizárólag a temető területének a hatályos
Településszerkezeti Tervben, Helyi Építési Szabályzatban és
Szabályozási tervben meghatározott, lehatárolt bővítésével
biztosítható. A testület ez alapján megbízta a polgármestert,
hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a temetőbővítés-
sel érintett ingatlanok tulajdonosaival, és ismételten deklarál-
ta, hogy minden fél számára előnyös, kisajátítást pótló
megállapodással kívánja az ingatlanok tulajdonjogát meg-
szerezni.

Közbeszerzés kiírása
A Telkiben keletkezett települési szilárd kommunális hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
kötelező közszolgáltatás ellátására az AVE Zrt.-vel kötött
jelenleg hatályos szolgáltatói szerződés 2013. december 31-
én lejár. A testület ezért a 2013. december 31-től 2023.
december 31-ig terjedő időtartamra közbeszerzési eljárást
írt ki.

A cserkészcsapat kérelme
A 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapatnak a nyári
táborozás költségeire korábban megítélt 100.000 Ft összegű
támogatás folyósítása a csapat kérésére a Magyar
Cserkészszövetségen keresztül történik.

Közbiztonsági pályázat
Az áprilisi testületi ülésen a képviselők döntöttek arról, hogy

településünk egy gépkocsi vásárlására nyújt be pályázatot,
amelyet most a konkrét autótípus (Suzuki Jimny 1.3 JLX 4
WD) megnevezésével és annak pontos árával (4.490 000 Ft)
egészítettek ki.

Ingatlan értékesítése
A testület a 34/2013. (04.23.) Öh. számú határozatában dön-
tött a tulajdonát képező a Telki, Sármány utca (Öreghegy)
1400 hrsz-ú 1760 m2-es ingatlan értékesítésének
feltételeiről. A képviselők megtárgyalták az eladási ár
módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet azonban elutasí-
tottak.
A testület korábban nem fogadta el a Telki, Sármány utca 3.
szám alatti, 1400-as hrsz-ú, 1760 m2 alapterületű ingatlanra
érkezett bruttó 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 (bruttó
22.352.000) összegben határozták meg.

szb

Helyesbítés
A Telki Napló 2013. évi márciusi számában a testületi ülés
összefoglalójában, a vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítésének helyzete kapcsán félreérthetően az
szerepelt, hogy „…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 hason-
ló módon - vállalja a rácsatlakozást, valamint a fizetési
kötelezettség teljesítését”.
Ennek helyesbítésére ezúton közöljük, hogy a felmérés ugyan
a zárójelben említett területeket érintette, azonban a tulaj-
donosok döntő része egyik helyen sem vállalta a rácsat-
lakozást és annak fizetési kötelezettségét.
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Nyári ügyelet az iskolában

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola nyári ügyeleti nyitva tartása a következő:
június 26. (megjelenésünk előtt), július 24., és augusztus 7.,
9-től 12 óráig.

A Telki Óvoda nyári nyitva
tartása
Régi óvoda (Harangvirág u. 3.):
Nyitva: június 28-ig.
Június 28-a, a zárás előtti utolsó nevelési nap.
Július 1-től július 26-ig zárva.
Gyerekeket fogad nyáron a régi óvoda (Harangvirág u. 3.)
július 29-től egész augusztusban.
Ebben az időszakban, előre láthatóan két csoporttal,
összevontan működik a régi óvoda.
Lemondásaikat a 26/372-667-es telefonszámon fogadjuk!
Azokat a gyermekeket fogadjuk mindkét óvodából, akiknek a
szülei kérték a nyári elhelyezést.

Új óvoda (Tengelice u. 3.):
Nyitva: július 12-ig (utolsó nyitvatartási nap 12-e.).
Lemondásaikat a következő számon tudjuk fogadni: 26/372-
689.
A nyár további részében az új óvoda zárva lesz!
Július 15-től július 26-ig mindkét óvoda zárva tart!
A hivatalos ügyek intézése az éppen nyitva tartó óvoda
épületében, vagy telefonon, előre egyeztetett időpontban
lehetséges.
Augusztus 28-án és 29-én mindkét óvodában ismerkedési
délelőttöt tartunk 10-től 12 óráig az új óvodásaink család-
jainak részére. 30-án nevelés nélküli munkanap lesz, tanév-
nyitó értekezlettel.
Az első nevelési nap a 2013/2014-es nevelési évben
szeptember 2-án hétfőn lesz.
Minden régi ovisunknak megrendeljük az étkezést, kivéve, ha
a szülő előre jelzi, hogy nem kéri az ebédet.
Új óvodásainknak az óvó nénikkel történő beszoktatási
egyeztetés alapján rendelünk étkezést.
Mindenkinek jókedvű nyaralást és kellemes élményeket kívá-
nunk!

Telki Óvoda

Intézményi karbantartások

A vakáció kezdetével a károk és hiányok felmérését követően
megkezdődtek az önkormányzati intézményekben a karban-
tartási munkálatok, amelyeket a nyár folyamán, az új tanév
kezdetéig be is fejeznek.

Felhívás

Telki község képviselő-testülete felhívja a lakosság, valamint
az érdekeltek figyelmét, hogy - ebben a választási ciklusban
(2010-2014) - 2013. július 15-ig kezdeményezhetik írásban a
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítását.

Telki Önkormányzat

Gallyazások

A Telkiben tapasztalható áramki-
maradások egyik oka a fák érintkezése
a felsővezetékekkel szeles, viharos
időben. A közvilágítási problémák és

balesetveszély kiküszöbölése érdekében az önkormányzat az
ELMŰ szakfelügyelete mellett a légvezetékekre ránövő fákon
gallyazási munkálatokat végzett június folyamán Telkiben, a
Gyöngyvirág utca és a Hóvirág utca egyes szakaszain.
Hasonló gallyazásokat, illetve az elhalt és veszélyessé váló
fák kiemelését az önkormányzat a nyár során folyamatosan
végzi.

Elérhető a jelentés

A Csibe Bölcsőde 2012-es közhasznúsági jelentése már
olvasható a Telki Portálon, az Oktatás/Magánintézmények
menüpont alatt! (http://www.telki.hu/index.php/oktatas/magan-
intezmenyek)

Fontos önnek családja biztonsága? 

Legyen a polgárőrség tagja!

A Telki Polgárőrség várja azokat a környezetükért tenni
vágyókat, aki rászánnának havonta egy-két éjszakát arra,
hogy a polgárőrség keretein belül járőrözzenek!
Védje meg családját, és segítse a polgárőrség hatékony
megelőző munkáját! Legyen a polgárőrség tagja, és
tegyen szerettei és Telki biztonságáért, biztonságunkért!

Jelentkezés: 06-30-922-2251, 06-30-640-7979
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Hamarosan megszűnik az
analóg tévéadás

Ahogyan már korábban beszámoltunk róla, a digitális átállás
jegyében idén az egész országban fokozatosan megszűnik az
analóg televíziós földfelszíni sugárzás, amelynek helyét a di-
gitális szórás veszi át.

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

Az átállással kapcsolatos teendőkről áprilisi számunkban
volt olvasható bővebb tájékoztató, illetve a 06-80/38-39-40-
es ingyen hívható zöldszámon, a digitalistv@nmhh.hu email
címen, a 4001 Debrecen, Pf. 230-as címen, vagy a www.digi-
talisatallas.hu oldalon kapható további információ.

M0: néhány éven belül meg-
épülhet a hiányzó szakasz
Az elkövetkező évtizedben Pest megye számos főköz-
lekedési útja újulhat meg, illetve bővülhet új szakaszokkal,
így például Telkit érintően az M0-s körgyűrű nyugati szakasza
is megépülhet néhány éven belül.

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú tervének Pest
megyét ábrázoló részletét illetően 2011 júniusában fogadta el
a Kormány – az útberuházások programjának hosszú távú
meghatározása és a kapcsolódó gazdasági folyamatok ter-
vezhetősége érdekében – a gyorsforgalmi- és a főúthálózat
hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről
szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozatot.

A terv egyes elemei ugyan ma még nincsenek összhangban
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvényben szereplő úthálózattal, de az OTrT 2013. évi
módosításának javaslata már ennek a hálózati rendszernek a
figyelembevételével készül.

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési prog-
ramja megyénkben számtalan, új nyomvonalú építést és
kapacitásbővítést eredményező fejlesztést foglal magában.
A kormányhatározat szerint a program egyes ütemei fejleszté-
seinek előkészítését és megvalósítását az ütemek sorrend-
jében, a beruházás előkészítésének az előrehaladása és a
finanszírozási feltételek függvényében kell végrehajtani.

A program és ütemezés részletei:
www.pestmegye.hu/kozuthalozat

Bezár a Telki Kórház

Eladta Telkiben található 100 ágyas
kórházépületét, és megszünteti a fekvő-
beteg ellátást a Telki Kórház Kft. A

kórháztól több ellátást átvesz a társaság Budakeszi úton talál-
ható járóbeteg-rendelője.

Telkiben az egész kórház bezár 2013. július 10-én, így itt a
járóbeteg-rendelések és az ambuláns ellátások is megszűn-
nek.

A Telki Kórházat 1998-ban alapította Kovács Gábor azzal a
céllal, hogy piaci alapon működő, minőségi ellátást nyújtó
intézményt hozzon létre. Azóta több mint 50 ezer páciens
vette igénybe a kórház szolgáltatásait, azonban az intézmény
az elmúlt 15 évben – rövid időszakoktól eltekintve –
veszteségesen működött.
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A gyerekek eltérő képességekkel
jönnek a világra, és különféle szo-
ciokulturális közegben nőnek fel.
Nem lehet megjósolni, hogy kinél
„hol a határ”. Gyakran fordul elő,
hogy a gyermek nem tudja kihasz-
nálni a benne rejlő képességeket.

Megesik, hogy a diákok nem tudnak elmozdulni egy ala-
csonyabb szintű gondolkodástól, belesüppednek a végtelen
rutinba, elvesztik kreativitásukat, vállalkozó kedvüket, és nem
törekszenek új megoldások keresésére.
Az iskolánkban bevezetett sakk-logika oktatáson keresztül a
gyerekek 6-7 éves koruktól részt vesznek egy olyan oktatási-
nevelési folyamatban, mely problémamegoldásra, tervező,
építő, alkotó gondolkodásra neveli őket. A 2013-2014-es
tanévtől a két tanítási nyelvű osztályok matematika óráin is
jelen lesz a gondolkodásfejlesztés fent említett eszköze.
A DIÁKAKADÉMIÁN megjelenő foglalkozások az informá-
ciószerzés és gondolkodás között egészséges egyensúlyt
teremtenek.
A program figyelembe veszi, hogy minden új ismeret érték, ám
folyamatosan fejleszti a diákok gondolkodási készségét annak
érdekében, hogy minél jobban tudják kamatoztatni a meg-
szerzett tudást.
Ha felleljük, hogy mely területeken érzi a diák sikeresnek
magát, akkor azzal kiemelten kell foglalkoznunk, mert ez az
általános iskolai korosztálynál áttevődik más területekre is,
részéve lesz a gyermek életének.

A DIÁKAKADÉMIA az iskolapszichológus
szemével

Amikor egy iskola vagy egy pedagógus eltervezi, hogy az
adott tanévben, hónapban, héten, vagy tanórán mi fog történ-
ni, abból indul ki, hogy a gyerekek között vannak gyorsabbak
és lassabbak, kíváncsibbak és kevésbé kíváncsiak, fárad-
hatatlanok és fáradékonyabbak. Sok gyermeki tulajdonságnak
valamilyen képzeletbeli átlagát kell figyelembe vennie, ha azt
szeretné, hogy minél több gyerek jusson el a biztos, stabil
tudáshoz. Minél nagyobb létszámú csoporttal tervez, annál
inkább a középutat kell keresnie. Nem lehet se túl gyors, se túl
lassú, a feladatok nem lehetnek sem túl könnyűek, sem túl
nehezek, az új ismeretek és a gyakorlás mennyisége sem
lehet se túl sok, se túl kevés. Ez így logikus, igazságos, és jól
is működik, amíg egy gyerek minden tulajdonsága, képessége
és érdeklődése tekintetében megfelel az elképzelt átlagnak.
A valóság azonban az, hogy a legtöbb területen a gyerekek
egy része (általában körülbelül egyharmada) valamilyen irány-
ban „kilóg” ebből az átlagból: lemarad a feladattal, vagy
éppen hamarabb van kész vele. Túl sok neki egyszerre, amit
egy órán meg kellene értenie, vagy éppen túl kevés. Az
átlagosnál több gyakorlásra van szüksége a stabil tudáshoz,
vagy éppen kevesebbre. Érdeklődése, nyitottsága az adott
területen lehet nagyon alacsony, vagy éppen nagyon magas.
Képességei az adott dologhoz lehetnek gyengébbek, vagy

éppen átlag felettiek. A gyerekek számos tulajdonság és
képesség mentén lóghatnak ki pozitív vagy negatív irányban
az elképzelt átlagból. Az oktatásnak, a pedagógiának rájuk is
oda kell figyelnie, számukra is megfelelő fejlődési
környezetet kell teremtenie, hiszen minél kevésbé képes az
oktatás alkalmazkodni a gyerek sajátosságaihoz, szükség-
leteihez, annál valószínűbb, hogy ez problémához, kudarc-
hoz, unalomhoz, motivációvesztéshez és nem optimális
fejlődéshez vezet.
Ahhoz, hogy az adott tantárgy anyagában átlagosan haladók
oktatása mellett felzárkóztató és tehetséggondozó munkát
egyidejűleg végezzen, a pedagógusnak háromfelé kellene
szakadnia. Annak érdekében, hogy a gyerekek megfelelően
fejlődjenek, jelentős részüknek a tanórán kívül is valamilyen
területen többletre van/lenne szükségük.

A DIÁKAKADÉMIA lényege

A DIÁKAKADÉMIA lényege az, hogy a gyerekek az államilag
finanszírozott csoportbontás mellett más területeken is kap-
janak egyéni képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő,
differenciált odafigyelést és szükség szerint többletet: akár
több gyakorlásra, vagy képességfejlesztésre, akár tehetség-
gondozásra - az adott területen több tudásra, kihívásra,
nehezebb feladatokra - van szüksége valakinek a megfelelő
fejlődéshez, szeretnénk, ha ezt az iskolában, hozzá hasonló
képességű, érdeklődésű gyerekek között kapná meg. A
gyerekek részben képességeik, részben valamely terület irán-
ti affinitásuk, kíváncsiságuk alapján kapnak lehetőséget kis-
csoportos, differenciált foglalkozásra.
Azok a gyerekek, akiknek a tanuláshoz módszertani segítség-
re, vagy képességfejlesztésre van szükségük, ebből kapnak
differenciáltan többet, mint az átlag. Azoknál a gyerekeknél
ahol az átlagosnál erősebb képesség vagy nagyobb kíván-
csiság társul valamely területhez, az adott területen kapnak
kis csoportban, differenciáltan többet az átlagosnál. 
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 a pedagógiai programhoz.
A tanórán kívüli foglalkozásokat az általunk elképzelt for-
mában abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha a szülők,
az alapítvány és az önkormányzat közös összefogásával ren-
delkezésünkre áll az anyagi fedezet.
Az eddig felajánlott célzott támogatásokat köszönjük! A továb-
bi támogatási lehetőségekről tanévkezdéskor fogunk
tájékoztatást nyújtani.

A Diákakadémia alapítói

Gondolkodom, tehát vagyok… de
hogyan?
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Az állandó népesség Telkiben 1990-ben még csupán 624, míg
2001-ben már 1865, 2011-ben pedig már 3525 fő volt. A
lakónépesség a rendszerváltáskor 629, 2001-ben 1.892,
2011-ben 3.661 fő volt – derül ki a 2011-es népszámlálási
adatokból. Mindez jól mutatja, hogy 2 évtized alatt majdnem
meghatszorozódott (!) Telki lakosság-száma!
Jelenleg mintegy négyezer ember lakik életvitelszerűen Telki-
ben. A népsűrűség 1 km2-re vetítve előbbi adat szerint 336,7,
míg utóbbi alapján 349,7 fő volt a két évvel ezelőtti
összeíráskor.
A korcsoportokat tekintve az is kiderül, hogy Telki korfája
egészen szokatlan képet mutat. Nagy arányban laknak itt a 0-
19 éves korosztály képviselői (1198-an), azaz gyermekekkel
jól el van látva településünk, míg 20-29 évesek mindössze
277-en élnek falunkban. 30-34 év közöttiek mérsékelt szám-
ban, 233-an vannak jelen, míg széles réteget alkot a 35-44
éves korcsoport, amely 816 főt számlál. További érdekesség,
hogy 85 év feletti lakostársaink 18-an képviselik Telkit.

A Telkiben élők száma korcsoportok szerint

Telkiben általánosan elfogadott tézis, hogy az itt élők nagy
arányban jól szituált, művelt emberek, amelyet jól mutatnak a
legmagasabb iskolai végzettséget jelző adatok. A 25 év felet-
tiek 55,9 százaléka rendelkezik legalább 1 főiskolai vagy
egyetemi oklevéllel.
A gazdasági aktivitás tekintetében sem állunk rosszul, hiszen
a 2.189 foglalkoztatott, és inaktív, de kereső lakos mellett
mindössze 84-en számítanak munkanélkülinek, ami nem
hivatalosan 3,7%-os munkanélküliségi rátát jelent Telkiben,
szemben a 2011-ben mért, országos, 10% körüli átlaggal. A
valós, de látens munkanélküliség ettől sajnos magasabb, de
az eltérés ugyanígy jelentkezik az országos adatokban is.

Érdekesség, hogy a népszámlálás során 3.165-en vallották
magunkat magyarnak, 125-en németnek, de megtalálhatók
településünkön bolgár, horvát, lengyel, örmény, román,
szlovák, arab és orosz nemzetiségűek is.

Telkiben 100 háztartásra átlagosan 310 fő jut (azaz egy ház-
tartásban átlagosan 3,1-en élnek), 302 családban 4, 122-ben
5, míg 59-ben 6 vagy annál is több személy él.

A legsűrűbben lakott megyében élünk
1 millió 217 ezer személy él Pest megyében a 2011
októberében rögzített népszámlálási adatok szerint, ami 12
százalékkal több, mint a 2001-es összeírás időpontjában.

A lakónépesség változása (%) - forrás: KSH

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok alapján a
népességgyarapodás elsődleges oka a lakóhely változtatá-
sokban keresendő. Az ezredforduló környékén, majd azt
követően Telkiben is megfigyelhető volt, hogy a főváros
lakosságának egy része az agglomerációban telepedett le, és
talált új otthonra. Bár a folyamat azóta lelassult, illetve tenden-
ciáját tekintve megállt, és egyfajta kiegyenlítődés is megfi-
gyelhető, ez majd csak a következő összeíráskor válhat
láthatóvá.
Pest megyével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy ez a
főváros után az ország legsűrűbben lakott területe, amelynek
népsűrűsége 191 fő/km2. Ez több mint kétszerese az ország
főváros nélkül számított átlagának (89 fő/km2).
Ismert, hogy Pest megyének nincs önálló megyeszékhelye,
azonban Érd megyei jogú városként van nyilvántartva. A 2011.
évi népszámlálás időpontjában a megye települései közül 48
volt város, a községek száma pedig (Telkivel együtt) 139 volt.
A városokban élt a lakosság 65 százaléka, közel 800 ezer
személy, a községekben pedig 421 ezer főt regisztráltak. A
városok többsége viszonylag kis népességű, a legkisebb lélek-
számú Visegrád, 1700 lakossal, a legnépesebb Érd, 64 ezer
fővel. A községek között gyakori a nagynépességű: 22 község
számlál 5–10 ezer lakost. A legkisebb lélekszámú község
Tésa (Szobi járás), itt mindössze 73 lakos került összeírásra.

Érdekesség, hogy Pest megye a főváros után a népesség
iskolázottsága szempontjából az ország legkedvezőbb
helyzetű megyéje: a 18 éves és idősebb népesség közel 52
százalékának van legalább érettségije, a 25 éves és
idősebbek közel 20 százalékának diplomája. Előbbi 14,
utóbbi 8,1 százalékponttal haladja meg a tíz évvel ezelőtti
értéket.

Összeállította: Szilágyi Balázs

Telki: hatszor többen vagyunk, mint
1990-ben
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A hónap alkotója: Illéssy Lenke
„Az ille-olla nő kortalan. A szolid
vagányság híve. Változatos szemé-
lyiség, aki vonzza a tekinteteket. Vál-
lalkozó szellemű és magabiztos, az élet
minden területén gyorsan, határozot-
tan hoz döntést. Szeret dolgozni és
maradandót alkotni. Megvalósítja
álmait és vágyait, játékos kedve és
kreativitása pedig határtalan.” - vallja

Illéssy Lenke, a hónap alkotója, az Ille-Olla divatcég alapítója.
Illéssy Lenke divattervező, designer 2007-ben végzett a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textil szakán, 1 évre rá pedig
rajz- és vizuáliskultúra tanári szakon. A diplomák megszer-
zése után a divattervezői tevékenysége mellett tanított gim-
náziumban (Kürt Alapítványi Gimnázium), illetve számos
rajziskolában (Budai Rajziskola, Théba Művészeti Iskola,
Szuterén Rajziskola) is. 2009-ben indította el saját cégét, az
Ille-Olla Kft.-t, amellyel azóta egyre nagyobb elismerést vív ki
magának a divattervezői szakmában.

Mára már ikertestvére, Kata is része
a vállalkozásnak, és ahogy Lenke
fogalmazott, folyamatosan inspirálják
és kiegészítik egymást. „Ő az
elegáns, én a sportos vonalat
képviselem” - nyilatkozta lapunknak
az immáron egy 7 hónapos kisfiúval

is büszkélkedő családanya.
Az Ille-Olla sajátossága, hogy ahol megjelennek, ott egy inter-
aktív, emberközpontú divateseményt csinálnak. A tavalyi Telki
Fesztiválon is láthattuk, hogy esetükben nem „érinthetetlen”
manökenek mutatják be a kollekciót, hanem az érdeklődők
saját maguk is felpróbálhatják az egyes darabokat. A
www.ille-olla.hu weboldalra ellátogatóknak ráadásul lehető-

ségük van egy program segítségével maguk megtervezni a
ruháik egyes részeit is.
Az Ille-Olle által készített termékek az egyediség, az esztétika
és a praktikusság jegyében születnek. A ruhák egyedivé és
különlegessé varázsolják viselőiket. Az Illéssy Lenke tervezte
ruhákat a geometrikus formák jellemzik. A darabokban meg-
találhatóak a régi korok - mint például a rokokó -, és a magyar
népviselet elemei is, modern feldolgozásban.
A designer legnagyobb sikerei közül kiemelkedik az Év Fiatal
Női Vállalkozója Díj 2011-es, és a La Femme Fiatal Mentor-
program pályázat 2013-as elnyerése.
1996-tól egészen 2009-ig élt Telkiben szüleivel. A mai napig
gyakran jár erre meglátogatni édesanyját, édesapját és nagy-
mamáját, akik jelenleg is falunkban élnek. Mint Lenke elmond-
ta, nagyon szereti Telkit, és olyan helynek tartja, ahol mindig
szívesen jár. És bár jelenleg Budapesten él férjével és gyer-
mekével, más jellegű nyomot is hagyott itt maga után: az
ezredfordulón jelentős részt vállalt a helyi Cserkészcsapat
létrehozásában.

szb
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Tíz évvel ezelőtt, 2003 tavaszán alakult a KoKuKK
Egyesület. A nem professzionálisan, inkább baráti tár-
saságként működő, kis civil szervezetek zöme nem ér meg
ilyen magas életkort. Olyan emberek alakítják, akiknek
aktuálisan fontos egy ügy, éppen meg is engedhetik maguk-
nak, hogy a szabadidejükből szakítsanak rá valamennyit, és
találnak olyan társakat, akikkel együtt tudnak működni a cél
érdekében. Idővel aztán változnak az érdeklődési körök,
megváltoznak az élethelyzetek – elköltözés, válás, új munka-
hely, kevesebb szabadidő –, a társakról meg kiderül, hogy
nem pont úgy gondolják, ahogy mi. Szóval ez egy nevezetes
évforduló.
A KoKuKK szekere sem ment mindig egyformán. Voltak nagy
nekilódulások: új, lelkesítő ügyek merültek fel, vagy új
emberek érkeztek friss gondolatokkal, s mind nekibuzdultunk,
toltuk jókedvűen a közös szekeret. Máskor mintha mindenki
egyszerre fáradt volna el, s a taligát éppen csak a kötelesség-
tudat tartotta az úton. Meg úgy is volt, a rossz emlékű pátyi
golf-lakótelep elleni hadakozás idején, hogy nem is mi moz-
gattuk, hanem a viharzó események sodorták, mi meg lélek-
szakadva próbáltunk lépést tartani vele. 
Sokszor hallani, hogy civil szervezetek panaszkodnak a
pénztelenségre. Nálunk ez sose okozott komoly gondot. Ez
persze részben a műfaj sajátja: mivel sem alkalmazottunk,
sem eszközeink, sem hosszú távú, nagy projektjeink nin-
csenek, ezek folyamatos finanszírozása sem okoz fejfájást.
Ha nem volt rá pénzünk, legfeljebb nem vágtunk bele nagyobb
költségvetésű vállalkozásokba, a kisebbekre meg innen-onnan

mindig jutott segítség. Nagy öröm és nagy megtiszteltetés az
egyesületnek, hogy milyen sokféle támogatást kapott a tíz év
során a falu közösségétől. Nagyon büszkék is vagyunk erre
a támogató közösségre és közegre.
Az erőforráshiány mindig inkább azt jelentette, hogy a sok jó
elképzeléshez – amelyek gyakran pénzbe se kerülnek, vagy
szerény összegből megvalósíthatók – kevés volt az időnk,
az emberünk. Ha kívánhatnánk valamit a születésnapunkon,
ezért „emberi erőforrást” kívánnánk: tettre kész, lelkes, új
egyesületi tagokat, vagy ha valaki sokallana ekkora elkö-
teleződést, egy-egy akció mellé elszegődő, külső támo-
gatókat. 
Vagyis ha valaki azt fontolgatta volna mostanában, hogy meg-
nézi magának közelebbről a KoKuKK Egyesületet, vagy
ennek a kis összeállításnak a hatására érlelődik meg benne
a gondolat, ne habozzon! Szívesen látjuk!

KoKuKK Egyesület

A Kokukk nyomai a falu (tér)képén

Az elmúlt 10 év során az egyesület tevékenysége formálta a
település látványát és kulturális képét is. 
Elültettünk 340 fát.
11.500 virághagymát ültettünk el a holland Jan-Willem van
den Akkernek köszönhetően, aki hazájából hozta a
hagymákat és ajándékozta új lakhelyének. A Kokukk
Egyesület szervezésében a település apraja-nagyja részt vett
a munkában, hogy a falu közterületei április-május táján
színes tulipánoktól pompázzanak. 
Az egyesület minden évben kétszer, vagyis eddig 21 alkalom-
mal lakossági falutakarítást, faluszépítést szervezett. Ezek
során a csatlakozó önkéntesek kb. 100-120 köbméter szeme-
tet tüntettek el. A köztéri szemét összeszedése mellett sokszor
kisebb karbantartási jellegű munkákat is elvégeztünk, mint a
parkápolási munkák, vagy a játszótéri játékok, padok
lefestése. 

Születésnapunkra



2008-ban a Telki Önkormányzattal közösen készítettünk és
nyújtottunk be pályázatot a KvVM-hoz illegális hulladéklerakók
felszámolására, majd közreműködtünk a pályázati projekt
megvalósításában. Ennek keretében a falu megszabadult 134
m3 hulladéktól, néhány helyszínre pedig figyelmeztető táblák
és szép rönkpadok kerültek.
Gyűjtöttünk „Parlagfűért dísznövényt”, és több ízben meg-
szerveztük év elején a kiszolgált karácsonyfák összegyűjtését
és komposztálását. Népszerűsítettük a hulladékcsökkentés
módszereit, köztük a komposztálást. Megszerveztük a
használt sütőzsiradék rendszeres lakossági gyűjtését. 
Működtettünk Retextil-klubot és Ma:Lom Műhelyt – mert néha a
hulladékból is kisülhet valami jó.
2011-2012-ben az önkormányzat és az Óvoda-Iskola Telki-
ben: Út Európába Alapítvány támogatásával, majd pályázati
források bevonásával létrehoztuk az Öreg Tölgy Erdei
Tanösvényt.
Számos programunk volt, amelyekkel igyekeztünk megis-
mertetni és megszerettetni közvetlen természeti környezetün-
ket, felhívni a figyelmet védelmének fontosságára: vezetett
erdei séták, madárgyűrűzések, előadások, odú- és madári-
tató-készítés. 
2011 ősze óta működtetjük a Vásár-nap fedőnevű termelői
piacot, hullámzó forgalommal, de töretlen lelkesedéssel.
Az évek során vendégünk volt 15 kortárs költő és író: Dr. ifj.
Kodolányi János, Jókai Anna, Nagy Gáspár, Kányádi Sándor,
Karafiáth Orsolya, Csukás István, Lackfi János, Turbuly Lilla,
Kiss Judit Ágnes, Kemény István, Berg Judit, Tóth Krisztina,

Névjegy

A Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédő Közhasznú Egyesü-
let (röviden KoKuKK Egyesület)
2003-ban alakult Telkiben. Névadója
falunk híres szülötte, Kodolányi János
író, akinek emlékét az egyesület a névválasztással is
igyekszik ápolni. Az egyesület tagjai telki lakosok, akik
fontosnak tartják, hogy lakóhelyükön nagyobb legyen a
kulturális kínálat, rendezettebb legyen a falukép,
érvényesüljenek a környezetvédelem szempontjai – és
ezért szívesen tennének maguk is. A furcsa párosítást
(kulturális és környezetvédő) pedig az indokolta, hogy a
szervezők vélelmezték: egy ekkora településen nem biz-
tos, hogy akad két külön egyesületre való aktív tagság. Ez
a megérzés azóta beigazolódott.
Az egyesületnek jelenleg 22 rendes és 4 pártoló tagja
van, emellett néhány rendszeres külső szakmai támo-
gató segítségére is támaszkodhatunk. Az egyesület prog-
ramjait és működését a tagdíjakból, a nekünk szánt szja
1%-okból és pályázatokon nyert forrásokból finanszíroz-
za. Emellett sokan sokféle természetbeni segítséggel
járultak hozzá a programok megvalósulásához. Az
egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat, tagjai vala-
mennyien önkéntesek.
A KoKuKK nagy hangsúlyt fektet a mindenki számára
átlátható működésre és gazdálkodásra. Tevékenységünk-
ről rendszeresen informáljuk a faluközösséget a Telki
Naplóban, saját honlapunkon, a Telki Portálon, és újabban
a Facebook-on is. Éves beszámolóink elolvashatók az
egyesület honlapján.
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Kodolányi Gyula, Mesterházi Mónika, Háy János. Különösen
nagy népszerűségnek örvendtek játékkal, könyvvásárral,
uzsonnával egybekötött gyermekirodalmi délutánjaink. 
Szerveztünk irodalmi olvasókört „Esti beszélgetések” címmel,
„Vers a kapukra!” szlogenű akciónk pedig második éve buzdít-
ja a Költészet napjának megünneplésére az itt élőket.
Minden év március 13-án, Kodolányi János születésének
évfordulóján megkoszorúztuk az író szülőházán elhelyezett
emléktáblát. 2009-ben, Kodolányi János születésének 110. és
halálának 40. évfordulója alkalmából szimpoziont rendeztünk.
2012-ben létrehoztuk a Kodolányi János Fal(u)múzeumot,
amit 2004-ben megelőzött egy három hónapig nyitva tartó
időszaki kiállítás.
Az évek során 8 irodalmi pályázatot, 3 fotópályázatot valamint
rajz- és egyéb művészeti pályázatokat hirdettünk meg. Az iro-
dalmi pályázatokra számtalan pályamunka érkezett be az
elmúlt évek során, az eredményhirdetésekre a Költészet napja
alkalmával szervezett ünnepségeken vagy a Telki Fesztiválon
került sor. A fotó- és rajzpályázatok eredményhirdetését
általában a Telki Fesztiválon a pályamunkákból rendezett kiál-
lítással egybekötve tartottuk meg.
Szerveztünk gitárkoncertet és fergeteges délszláv táncháza-
kat.
2009-2010-ben részt vettünk a pátyi golf-lakótelep elleni

lakossági tiltakozás civil koordinálásában.
2011-2012-ben megpróbáltuk elérni a Pilisi Parkerdőnél,
hogy ne vágják ki a falut övező, idős erdőket. Sok tapasz-
talatot és egy kis időt nyertünk vele, a küzdelmet azóta az
önkormányzat folytatja.
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Május 25-én immáron ötödik, azaz
jubileumi alkalommal került megren-
dezésre a Völgy utcai bográcsparty.
Az időjárás az előző években nem
volt mindig kegyes, de a jubileumra
való tekintettel idén csak apró zápor
zavarta meg a népes főzősereget. A
végeredményből is látszott, hogy a
csapatok milyen komolyan veszik a
megmérettetést. A zsűri Holly Gábor
chef vezetésével “face to face” kom-
mentálta a csapatok ételkölteményeit,
emellett idén is mindenki szabadon

végigkóstolhatta bármely csapat főztjét, és természetesen
szavazni is lehetett. A 20 nevezett csapat versenyén a
következő eredmények születtek:
I. helyezett: KATEAM csapat - ételük: Bárányragu turógom-

bóccal
II. helyezett: ECCA-ECCA-ECCAVU csapat - ételük:

Vargányás marharagu pirított paradicsompürével
III. helyezett: CSABIKÁK & Co. csapat - ételük: Csülkös pacal
Különdíj: ALFAKAKAS csapat - ételük: Kakaspörkölt
Közönségdíj: ÓVÁRI GAZDÁSZOK csapat - ételük: 

Zöldfűszeres bárányragu
A díjak és az érmék Bögi Ágnes keramikus művész műhe-
lyében készültek.
A jubileumra való tekintettel megfőztük a Völgy utca bográ-
csát, ami egy „kis könnyű” csülkös bableves volt: 15 kg csülök,
3kg bab.  Az ételt mind egy cseppig elfogyasztották a ren-
dezvényre szép számmal kilátogató érdeklődők.
Az este 10 óráig tartó zene – melyet a Retro Moss Band szol-
gáltatott - volt a biztosíték arra, hogy az egész napos kóstol-
gatás után egy kis tánccal égessük el a kalóriákat.
A főszervezők (Pardavi és Kiss-Leizer családok) itt
szeretnének köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki segített
a jubileumi bográcsparty szervezésében: Rácz Ildi és Csorba
Julcsi a játszóházban, Józsa Nándi az utca  bográcsának
elkészítésében, Juhász Ádi, Józsa Gabi, Simon Laci, László
Tihi az előkészületekben, a túlórát is bevállaló “kemény mag”
pedig az éjszakai összerakodásban. Köszönet az Önkor-

mányzatnak a padokért és a toy-toy-ért!
Aki kedvet kapott, már most kezdhet edzeni a jövő évi
bográcspartyra!

Képek és szöveg: Rédey Iván

Jubileum a Völgy utcában
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Már-már hagyománynak tekinthető, hogy telkiek is ellátogat-
nak a csíksomlyói búcsúra pünkösd hétvégéjén. Idén sem volt
ez másképp, ráadásul ismét szervezett csoport képviselte
községünket Székelyföldön és a Gyimesekben. A „főhadi-
szállásunk” ezúttal is Gyimesbükkön volt, hiszen nemcsak a
búcsú, de a testvérközségi kapcsolatok ápolása is szerves
részét jelentette a május 16-án kezdődő ötnapos program-
nak.

A hosszú út jó hangulatban telt, sőt, még arra is volt
lehetőség, hogy illő módon felköszöntsük egyik születésna-
pos utastársunkat. Nem sokkal este kilenc óra előtt, mintegy
tizenhat órányi utazás után érkeztünk meg szállásunkra, ahol
Salamon József atya fogadta csoportunkat, majd egy kiadós
vacsora után mindenki nyugovóra tért. Szükség is volt a
pihenésre, hiszen másnap a rutinosabb zarándokok a
környékbeli erdőkben mozgatták át elcsigázott végtagjaikat,
nem riadva meg némi „kutyakomédiától” sem (köszönhetően
a lovakat őrző éber ebeknek). Ezzel párhuzamosan a csa-
pat másik része ismét buszra szállt, hogy a Békás-szoros és
a Gyilkos-tó megcsodálása után a csíkkozmási erődtemplo-
mot is útba ejtve rója le tiszteletét a Nyerges-tetőn lévő
1848/49-es emlékhelyen.

A leghosszabb nap csak ezután következett, főként azok
számára, akik vállalták a több mint húsz kilométeres gyalogos
zarándoklatot Gyimesfelsőlokról Csíksomlyóra. A búcsúra
ezúttal is többszázezer magyarországi és határon túli zarán-
dok érkezett, sokan kontinenseket képesek voltak átutazni az
egyedülálló élményért és áhítatért. Bár a szokásosnak mond-
ható kiadós égi áldás ezúttal elmaradt, bizonyára senki sem
szomorkodott emiatt igazán. Kis csapatunk legalábbis biz-
tosan nem, hiszen várt még ránk feladat: a többek között telki
támogatással felépült gyimesbükki csángó keresztút bejárása.
A zenés kísérettel előadott passión a csángók küzdelmes
történelmét Jézus szenvedéstörténetével állította párhuzamba
József atya, majd tűzgyújtással egybekapcsolt spontán mulat-
ság következett, melynek során a telkieknek is hallatniuk kel-
lett hangjukat (szó szerint).

Vasárnapunk a Székely Gyors fogadásának jegyében telt az
ezeréves határon, ahol újabb szabadtéri mise várt a több ezer
egybegyűltre. Szerencsére a szertartás előtt még volt időnk
ellátogatni a helyi csángó múzeumba is, ahol egy helyi kislány
ének- és verstudásának köszönhetően nehezen felejthető
élményekkel gazdagodtunk. Szintén itt, a történelmi Ma-
gyarország keleti határán, a kontumáci kápolna oldalában
szentelte fel József atya a Hitünk, nemzetünk kapuját és
oszlopait, melynek felállíttatásából községünk is kivette a
részét. Vélhetően senki nem számított rekkenő hőségre
indulás előtt, így a Mátyás Király Mozdony tisztelgése után
kis csapatunk magja nagy örömmel fogadta a „Brazil kávézó”
szíves vendéglátását, majd azt követően az (újabb) ízletes
vacsorát. 

Szükség is volt az erőgyűjtésre, hiszen újabb hosszú nap várt
ránk hétfőn. Hajnal öt órakor köszöntünk el házigazdáinktól,
akik ismét bebizonyították, hogy vendégszeretetben nehéz
felvenni velük a versenyt. Noha a visszaút rendszerint
nehezebben telik utazáskor, a beiktatott megállók (például

Farkaslakán) tartalmassá varázsolták ezt a tizenegynéhány
órát is. A résztvevők nevében köszönjük a gyimesbükkieknek
a szíves vendéglátást, valamint Móczár Gábornak a kitartó
szervezést és a tartalmas programokat!

Dr. Bartha Ákos

Telki zarándokok Erdélyben
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Isten éltesse, Margit néni!

A Telki Napló ezúton köszönti településünk egyik lakóját, Lan-
tos Jánosnét, aki június 12-én töltötte be 90. életévét!
További sok szép, boldog évet és jó egészséget kívánunk,
Margit néni!

A Nyugdíjas klub hírei:

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Utolsó klubnapunkon azt mondtuk, nem jövünk össze előbb,
csak szeptemberben. Pünkösdkor 8-an jártunk Erdélyben,
erről az otthon maradóknak beszámoltunk a találkozón, így
akik ott voltak, meghallgathatták élményeinket.

Augusztus 24-én Szlovákiába megyünk, ahol 3 bányavárost
tekintünk meg. Ha érdekel még valakit ez a program, hívjon!
(Eddig 29-en jelentkeztek.)

Kívánok mindenkinek szép, nem túl meleg, de azért jó időt,
boldog unokázást!

Szeretettel: Márta

A gyermeknek mindig egyértelmű a rajzolás. Mindenhová
szeret rajzolni, legyen az falfelület, föld, aszfalt, papír és így
tovább… De még felnőve is szeretjük így kifejezni magunkat.
Az sem számít, ha „kötött” a téma, és meg van adva a techni-
ka, amellyel alkotni kell.
A felsősök legfontosabb rajzversenye a megyei „Aradi Jenő”
rajzverseny, amelyet évente a pátyi iskola szervez magas
színvonalon. Megyénkben rendkívül sok és tehetséges gyer-
mek méretteti meg magát, a nagyobb városokból (Vác, Gödöl-
lő, Budaörs, Szentendre, stb.) is.
A döntőt megelőzi az iskolai - házi - verseny, amelyre 18
diák volt meghívva. Egy márciusi kedden átalakult a 7.c tan-
terme egy csendes műteremmé, ahol elmélyülten festettek, raj-
zoltak a gyerekek. (Nagyon élveztem, élveztük…)
Végül 11 művet juttattunk tovább és ezek közül a pátyi zsűri öt
alkotást tartott a legjobbnak. Négyen vállalták a döntőt. Május
11-én szombaton reggel a pátyi iskola osztálytermei átalakul-

tak műtermekké, és helyben kellett megmutatniuk a
gyerekeknek, mit és hogy tudnak rajzolni, festeni. A kategóriák
témák, színek és korcsoportok szerint voltak kijelölve.
Így saját kategóriájában második lett Nagy Bori (6.b), Portik
Ádám (7.c), negyedik lett Arató Rebecca (8.o.) és hatodik lett
Andrész Petra (7.a).
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk!

Maronicsné Dávid Anna

Ami a hírekből kimaradt…

A verseny után: Arató Rebecca, Portik Ádám, Nagy Bori,
Andrész Petra

Andrész Petra

Portik Ádám

Arató Rebecca Nagy Bori



Kutya-meleg

Reméljük, idén is lesz igazi, meleg nyár, ezért szeretnénk egy
gyakran előforduló veszélyre felhívni az állattartók figyelmét.
Érdemes ugyanis ismerni a nagy meleg egyik gyakori veszé-
lyét, a hőgutát vagy hőtorlódást, amely leggyakrabban
kutyákban fordul elő. Míg mi emberek a felesleges hőtől
izzadással szabadulunk meg, a kutya erre nem képes, és
lihegéssel, illetve érdekes módon a talppárnáin keresztül is ad
le hőt.

Mi az a hőtorlódás és milyen tünetei van-
nak?

Hosszan tartó hőhatásra a test belső hőmérséklete 41 fok
fölé emelkedik, a kutya erősen liheg, és nyálzik. Ilyen tünetek
a gyulladásos eredetű láznál nincsenek, így lehet megkülön-
böztetni mondjuk egy vírusfertőzéstől. Ha a kutya
hőmérséklete tovább emelkedik (pl. autóba zárt állatnál), 42
fok felett szervi károsodások jelentkeznek. Ilyenkor
tüdővizenyő alakul ki, a szívizom és a központi idegrend-
szer károsodása miatt az állaton sokszor már nem tudunk
segíteni.

Nehezebben viselik a nagy meleget a fekete, tömött bundájú
állatok, a rövid orrú, boxer, bulldog, mopsz fajtájú kutyák.
Érzékenyebben reagálnak a szívbeteg, vagy idős kutyák is.

Mit tehetünk otthon?

Enyhébb esetben, ha az állat szólításra figyel ránk, azaz a
tudata ép, hűvös helyen kell elhelyezni, inni kell neki adni, és
hideg vizes  lepedővel kell az egész testét betakarni. Hatásos
egy ventillátort felé irányítani, ezzel kíméletesen lehűthető a
kutya. Hideg vízzel lelocsolni nem ajánlott, mivel a test
hőmérsékletét fokozatosan érdemes csökkenteni. Hatásos

még alkohollal (akár pálinkával) a végtagok végét lemosni.
Súlyosabb esetben állatorvoshoz kell fordulni, aki hűvös infú-
ziót, a keringést és légzést segítő gyógyszereket ad.

Megelőzés

Fülledt, meleg, párás időben a déli órákban ne vigyük el
sétálni vagy futtatni  a kutyát! A kertben, főleg ha ki van kötve
a kutya, minden napszakban legyen lehetősége árnyékban
lenni. Ugyanez érvényes ketrecben tartott kisrágcsálóknál
vagy vadászgörénynél is. Délután, ha már hűvösebb az idő, a
beton még ontja magából a hőt, így az itt sétáltatott kutya
számára ez meleg lehet, a kisebb kutyák talppárnáját pedig
akár égetheti is. Nyáron autóban soha ne hagyjunk állatot,
még lehúzott ablaknál sem!

Dr Fenyves Ildikó
Klapka Állatklinika

Budakeszi
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kertfenntartás, 
kertgondozás,

kertépítés,
fakivágás,
fűkaszálás

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

Kutya-meleg

Megváltozott
elérhetőségünk!

A Telki Napló
Szerkesztőségének

új telefonszáma: 
06-70/530-4555
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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.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
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A nyár a családok élményteli feltöltődésének időszaka, a
családi nyaralást nemcsak a szülők, hanem a gyerekek is
izgatottan várják. A helyszín igazából mindegy, lehet belföld
vagy külföld, vízpart vagy hegyek, egy biztos: mindenki fel-
hőtlen nyaralásra vágyik. Akivel megtörtént, az tudja, milyen
bosszantó tud lenni, ha pont azokat a napokat zavarja meg
egy betegség, amikre az egész család nagyon készült.

Kiszáradás
Nyáron egyértelműen több a vírusos eredetű hányás és has-
menés. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebben vezet-
het egy ilyen fertőzés kiszáradáshoz. A nagy folyadékveszte-
séggel járó, otthoni kezelésre nem javuló gyermekeknél gyer-
mekgyógyászati rendelésünkön lehetőség van gyors labo-
ratóriumi diagnosztikára és infúziós folyadékpótlásra am-
buláns ellátás keretében is. Ez a szakrendelésen történő
nappali kórházi ellátás sokszor elkerülhetővé teszi a
tényleges kórházi felvételt.

Kullancs által terjesztett fertőzések
A kullancs által terjesztett fertőzések közül a Lyme-kór antibi-
otikummal jól kezelhető, ha a jellegzetes piros foltokat
időben észlelve orvos látja a gyermeket. Az agyvelőgyul-
ladás ritkább, de maradandó idegrendszeri károsodást okozó
fertőzés, melyre létezik védőoltás: az alapimmunizálás 3
oltásból áll, melyet a hosszantartó védettség érdekében 3-5
évente emlékeztető oltással ismételni szükséges.

Meningococcus okozta fertőzés
A nagyobb gyermekekre, akik már táborokban, új közösségek-
ben töltik a nyár egy részét, a baktérium okozta súlyos
központi idegrendszeri gyulladás jelenti az egyik legnagyobb
veszélyt, ezt sajnos a tavalyi Balaton Soundon történt tragikus
eset is igazolja. Pedig erre is léteznek megelőző védőoltá-
sok, melyek akár csecsemőkortól adhatók.

Allergia
A tavaszi, nyári hónapokban gyakoribbak a légúti allergiás
betegségek. Ezek diagnosztikája, preventív kezelése és az
asztmás betegek gondozása is megoldott nálunk. Ekcémás
bőrtünetek, visszatérő bőrgyulladások, kiütések és króni-
kus légúti hurutos betegségek gyakori oka felső légúti góc,
illetve légúti vagy étel allergia.
A nyár alkalmas olyan panaszok kivizsgálására is, amelyekre
iskolaidőben nem jut elég idő. A serdülőkori gyors hormo-
nális változások, vagy éppen ezek elmaradása endokrinoló-
giai kivizsgálást indokol. A hát és deréktáji fájdalmak mögött
gyakran találunk gerincferdülést vagy tartási rendel-
lenességet. Sok család aggódik gyermeke túlsúlya miatt, mert
tisztában vannak azzal, hogy a magas vérnyomás, a cukor- és
zsíranyagcsere betegségek korai fel nem ismerése, illetve
ezek kezelésének elmaradása súlyos és a felnőttkori élet-
minőséget rontó folyamattá válik. Szakirányú kivizsgálás
után a diétás tanácsadás és a rendszeres kontroll fontos fela-
data a gyermekgyógyásznak. Ha egy gyermek időben meg-
tanulja a helyes táplálkozás, testmozgás fontosságát, akkor
felnőttként az egészséges életmódot könnyebben fogja
gyakorolni. 

Gyermekgyógyászati szakrendelésünkön az akut betegségek
gyógyítása mellett a csecsemők és kisgyermekek fejlődését
is nyomon követjük. A kötelező védőoltások beadása mellett
az ajánlott védőoltások fontosságáról, menetéről tájékoz-
tatjuk a szülőket. Ha súlygyarapodás elmaradását, gyakori
hasfájást, haspuffadást vagy laza székletürítést tapasztalunk
egy gyermeknél, akkor ezek a tünetek mindenképp gyermek
gasztroenterológiai kivizsgálást indokolnak. Sokakat érintő
probléma az akut és visszatérő húgyúti fertőzés, melynek
célzott kezelése mellett radiológiai diagnosztikus vizsgálatokat
végzünk, betegeinket gondozzuk és életmódjukra is vonat-
kozó tanácsokkal látjuk el. A családok egy része az elmaradt
szűrővizsgálatokat pótolja a nyári időszakban.   
A Budakeszi úti Rendelőintézet gyermekgyógyászati szak-
rendelésein immár öt éve ugyanaz a gyermekorvos team gyó-
gyítja a hozzánk forduló családok gyermekeit.  

Gyermek szakrendelések a Telki Kórházban: 
Allergológia, Immunológia
Bőrgyógyászat
Endokrinológia
Fül-orr-gégészet
Gastroenterológia
Gyermekgyógyászat
Kardiológia
Neurológia, Pszichiátria
Orthopedia
Pulmonológia
Radiológia
Szemészet

Nyári gyermekbetegségek megelőzése

Dr. Komlósi Piroska rendelési ideje: Hétfő, Csütörtök,
Péntek 8-12 óráig

Árak a Telki Kórházban:
Gyermekorvosi szakvizsgálat: 20.000,- Ft
Kontroll vizsgálat: 7.500,- Ft
Helyszín: Telki Kórház Rendelőintézet, 1121 Budapest,
Budakeszi út 36/C
Időpont egyeztetés: 40 372 300
További információk: www.telkiegeszsegcentrum.hu


