
    



Ez a nyár kifejezetten
eseménydúsnak számít
Telki életében. Zajlanak a
fejlesztések, sok tennivaló
van az őszre való fel-
készüléssel, és sorra került
néhány nagyon, illetve ke-
vésbé fajsúlyos ügy is.

Az erdő
Előzmények

Amióta rádöbbentünk, hogy az erdő korántsem olyan
állandó, mint ahogyan azt véltük, a környezetünkben lévő
erdők kérdése folyamatosan napirenden van. Mivel
közeledik az új, 10 éves erdőtervezési ciklus kezdete,
napirenden vannak az ehhez kapcsolódó előkészítési
munkák, egyeztetések.
Érdekes, hogy a háború alatt szinte teljesen kiirtott, majd
azóta ismét felcseperedett erdő sorsa mennyire kevés
érdeklődést váltott ki egészen mostanáig. Az önkor-
mányzatnál fellelhető iratok szerint az erdő, amely
közigazgatási területünk több mint egyharmadát teszi ki,
mintha nem is létezne. A 2006-os, 10 éves erdőterv
készítésénél például Telkit nem képviselte senki. A bonyodal-
mak is itt kezdődtek.
A környezetünkben lévő erdő időközben ugyanis elérte a
vágásérett kort, és az érvényes engedélyek birtokában a
kezelője megkezdte a kitermelést.
A hír felrázta a helyi közvéleményt, és az önkormányzat,
valamint a civil érdekképviseletet artikuláló KOKUKK
Egyesület tárgyalásokat kezdeményezett a Pilisi Parkerdő
Zrt-vel.
Az elhúzódó tárgyalások során a felek lassan megismerték
egymás álláspontját és a tényszerű helyzetet. Mivel a Pilisi
Parkerdő a korszerű erdőgazdálkodás hazai zászlóshajójá-
nak számít, és más területeken már van gyakorlata a
hazánkban megszokottól eltérő erdőkezelési módszerek
tekintetében, közösen arra jutottunk, hogy szakértőként
felkérjük Id. Varga Béla urat, a ProSilva Europa elnökségi
tagját, hogy dolgozzon ki erre a területre egy olyan
erdőkezelési koncepciót, amely hosszú távon megoldást
jelenthet. A koncepció 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. Az Önkormányzat a koncep-
ció alapján megállapodást kötött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel az
erdőterülettel kapcsolatos közös feladatokról.

A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Telki Önkormányzat között létre-
jött megegyezés lényege, hogy teljes mértékben a szakértői
anyagra támaszkodik, amely szerint az erdőkezelés törek-
szik a többkorú fákból álló folyamatos erdőborítottság fenn-
tartására, és úgy határozza meg a szükséges beavatkozá-
sok helyét, módját, hogy hosszú távon úgynevezett örök-
erdő jöhessen létre térségünkben.
A Pilisi Parkerdő Zrt., mint a Pro Silva alapelveken nyugvó
erdőkezelés egyik legfontosabb hazai előfutára, tér-
ségünkben is élére áll az örökerdők létrehozását lehetővé
tevő korszerű erdőgazdálkodás ügyének.

A Budai-hegyek erdőtervezési körzetének
10 évre szóló körzeti erdőterve
A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága az
erdőterv rendelet és az új, 10 éves körzeti az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
erdőterv rendelet előkészítésének, és a készülő körzeti
erdőterv készítéséhez kapcsolódóan, 2006 óta először
egyeztetést hívott össze. Telkit ezúttal személyesen
képviseltem a tárgyaláson és a KOKUKK Egyesület mellett
írásos javaslatcsomagot juttattunk el a tervezőhöz. A tár-
gyaláson más települések visszafogottan képviseltették
magukat.
Az új rendelet igazodik a megváltozott törvényekhez, a rész-
letes tervezés során pedig lehetőség nyílik érdekeink meg-
fogalmazására. Jó hír, hogy a Telki körzetében tervezett
kitermelések már az új koncepció alapján zajlanak. Arra
azonban felhívták a figyelmünket, hogy az Erdészeti Felü-
gyelet, mint hatóság felülbírálhatja a kísérleti jellegű
erdőkezelési koncepciót, ha az nem válna be.
A tervezés folyamata a rendeletalkotással csupán
megkezdődött, de nem zárult le. A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága körzeti közjóléti
fejlesztési tervet is készít. Ehhez számos javaslatunk volt,
amelyekről folyik az egyeztetés. Az egyeztetések során
Telki folyamatosan jelen van és képviseli az itt élők érdekeit.
A részletes tervezés folyamata 2016-ig tart.
A fenti tárgyalástól függetlenül, de a közjóléti fejlesztésekhez
kapcsolódóan újra tárgyaltunk a Telkit Budakeszivel
összekötő erdei kerékpárúttal kapcsolatban. A Pilisi Park-
erdő és a két település közös elképzelése lassan körvona-
lazódik, és a tervezett nyomvonalak mellett már eljutottunk a
szükséges engedélyek kérdéséig. Következő körben a
finanszírozás mikéntje kerül terítékre.
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A polgármester naplója
Az uborkaszezon elmarad

Telki község területe 1047 ha, amelyből 453 ha erdő,
tehát a település összes területének a 43,26 %-a. A
közigazgatási értelemben területünkön lévő erdő
kezelésével kapcsolatban azonban az önkormányzatnak
nincsenek érdemi jogosítványai.
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Páty, golf

Folytatódik, illetve soha
be sem fejeződött az
elhíresült golf-ügy. A
néhány éve nagy vihart
kavart panama sajnos
nem ért véget. Az előállt
állapot ugyanis nehezen
kezelhető helyzetbe
hozta az új pátyi önkor-
mányzatot. Fordulatos
események során, ame-

lyet e helyütt nem idézek fel újra, Pátyon visszaállt a 2006-os
jogi állapot. Ezzel azonban korántsem került nyugvópontra az
ügy, ugyanis a 2006-os - egyébként akkor Telki által is
támogatott - helyi HÉSZ és rendezési terv ugyanúgy
lehetővé teszi a nagyarányú és számunkra elfogadhatatlan
fejlesztést. Az akkor bemutatott színes látványterv golfpályát
és bungalókat mutatott be, ám a mögötte lévő szabályozás
ugyanúgy lehetővé tett volna egy monumentális és arányta-
lan beruházást. A 2009-es további módosítás csak ezt az
eleve rossz verziót rontotta tovább. Az évekkel korábban min-
denki által elfogadott szabályozással jogokat szerzett a
terület tulajdonosa. Az üggyel kapcsolatos eljárás csak a for-
mai hibákra mutatott rá.
A pátyi képviselő-testület nagyrészt a golf projekt ellen-
zőiből állt össze, így okkal vélhettük, hogy nem állnak be
felélesztése mögé. Ennek ellenére Páty új helyi építési
szabályzata és rendezési terve a területre a 2006-os
beépítési lehetőségeket határozta meg. Ennek oka állításuk
szerint a szerzett jogok alapján vélelmezhető nagy összegű
kártérítési pertől való félelem. Az ügyben a pátyi pol-
gármester és főépítész egyeztetett az országos
főépítésszel, és a tervezetet összehangolták a hatályos
törvényekkel, szabályozással, így az agglomerációs törvény-
nyel is, amelynek a „Lex Páty” becenevű fejezete 200 méteres
védősáv meghagyását írja elő. Így Telki mellett közvetlenül
semmi sem épülhet.
A terület „különleges-sport” besorolású, így a lakócélú vagy
ipari fejlesztések elvben nem lehetségesek. Az ingatlanpiac
pangása miatt a közeljövőben nem várható befektetői akti-
vitás. A 2006-os alapokon álló szabályozás azonban továbbra
sem megnyugtató, mi több, időzített bombaként ketyeg.
Az ügyben írásban és szóban is jeleztük egyet nem értésün-
ket. A Pátyi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén Németh
Kinga képviselőtársammal és Varga Béla főépítésszel meg-
jelentünk és kifejtettem a kérdéssel kapcsolatos aggodal-
mainkat.
Nem sokkal ezután vendégül láttuk Páty polgármesterét,
Székely László urat, Varga István alpolgármestert és Tusnády
Zsolt főépítészt. A megbeszélésen egyetértettünk abban,
hogy a terület sorsa kényes kérdés, célszerű a folyamatos
kapcsolattartás és egyeztetés, valamint abban, hogy a valós
sportcélú területfejlesztés - akár golfról, akár más sportról
legyen szó - mindkét településnek elfogadható, csak a bújta-
tott, lakócélú ingatlanspekuláció elfogadhatatlan.

Folytatás következik.

Globall – MLSZ

Megkezdődött a sportcentrum fejlesztése. Wellness központ,
lelátó korszerűsítés és az egyik pálya téliesítése a nyári prog-
ram. Az építkezést a szükséges engedélyek birtokában végzi
a beruházó, az engedélyeket a budakeszin lévő
építéshatóság adta ki. Az edzőközpont az előírt díjakat
befizette településünk számára. Az intézmény az egyik külső
pálya mellé kisméretű mobil lelátót szeretne felállítani. A mobil
lelátó nem engedélyköteles, de településképi engedélyezési
eljárás keretében megvizsgálható a tervezet. Lapzártáig a
mobil lelátó terveit nem sikerült megismernünk.
A beruházás Telki számára jelentősnek mondható adóbevé-
tel-növekedést hoz. Reméljük, hogy az intézmény nem csak
méretében nő, de sikeres évet is zár majd. Reméljük továb-
bá, hogy a wellness részleg mindenki, így számunkra is láto-
gatható lesz.
A felmerült aggodalmak miatt megerősítettük álláspontunkat,
hogy nem szeretnénk stadion jellegű létesítményt Telkiben, és
ragaszkodunk az edzőközpont jellegű működéshez. A Globall
és az MLSZ kifejezte hajlandóságát a közöttünk érvényben
lévő (2009-es) megállapítás módosítására, amelyben az
edzőközponti működést erősíti meg, és önkorlátozó módon
kifejezi, hogy csak utánpótlás mérkőzéseket rendeznek az
intézményen belül. Tétmeccsek, szurkolók tehát a jövőben
sem várhatók Telkiben.

Kórház az erdő szélén

Mióta eladták a Telki Kórház épületét (sőt, még korábban is)
fel-felreppennek zavaros pletykák a kórház jövőbeli sorsát
illetően. Az érdeklődés jogos, hisz a kórház Telki
meghatározó intézménye volt, még akkor is, ha a legtöbb telki
lakos soha nem járt benne.
Sajnos a pletykát néhány nem túl felelősségteljes országos
sajtóorgánum is gerjeszti. Így történhetett, hogy politikai célza-
tú, félinformációkkal erősített cikkek jelentek meg nemrég, és
borzolták az amúgy is felajzott idegeket különféle kormánypro-
jektekre utalva. Az állítások érdemi és megtévesztő részét
később a sajtótermék visszavonta.
Az önkormányzatnak természetesen nincs ráhatása arra,
hogy az új tulajdonos kivel és miről tárgyal. Nem áll
módunkban közvetlenül részt venni a tárgyalásokban. A
lakosság tájékoztatása azonban feladatunk, így igyekeztem
utánajárni a híreszteléseknek és kideríteni az állítások
valóságtartalmát.
Megerősített információ, hogy a Honvéd Kórház vezetősége
és az új tulajdonos puhatolódzó tárgyalásokat folytat, amely-
nek tárgya a Telki Kórház épületének hasznosítása. A lehet-
séges cél a Honvéd Kórház OEP-en kívüli (azaz fizetős)
betegellátásának részleges kitelepítése. Ez számunkra ked-
vező irány lenne, hisz az ingatlan nem csak tovább működne,
de folytatná is szakmai tevékenységét, csak más zászló alatt.
Szép nyarat, jó pihenést kívánok!

Deltai Károly
polgármester
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Végéhez ért a település 2 végén lévő csomópontok
átépítése. A Volán járatai már az új megállókban állnak meg,
az átadás-átvétel előtti, július 8-i héten pedig elkészültek a
felfestések, helyükre kerültek a táblák és lezajlottak az utolsó
simítások, szépítési munkálatok.

Nagy eredmény, hogy a Hóvirág utcánál a megállók és a
járdák mellett a közvilágítást is kiépítették a főút mentén, így
a település közúti határát jelző táblák is kijjebb kerülhettek.

Hasonlóképpen befejeződtek a Budajenői út munkálatai is,
ahol a buszmegállók, a járda, a gyalogátkelőhely és a közép-
ső terelősziget elkészülte mellett egy szakaszon az aszfalt is
új burkolatot kapott.

Ősszel a csomópontok környezetében még ültetések
várhatók, így végleges képüket ekkor nyerik el.

A Muskátli utcánál is jól haladnak a
munkákkal

Időközben az iskola végeztével megindultak a Muskátli
csomópont átépítési munkálatai is. Lapzártánkkor már a
buszmegállók és a gyalogátkelőhely kivitelezése zajlott.

A két új buszmegálló meg-, illetve a csomópont átépítése,
valamint egy új gyalogátkelőhely létrehozása a tervek szerint
a nyár folyamán lezajlik, és az új tanév kezdetén már ebben a
forgalmas kereszteződésben is biztonságosan lehet majd
közlekedni gyalogosként és autóval egyaránt.

Szeptembertől ezen a részen fokozott közúti ellenőrzésekre
is lehet számítani, így mindenki nagyon ügyeljen a szabályos
közlekedésre!

A Hóvirág utca csomópontjának átépítése

A Fő utca - Hóvirág utca csomópontjának átépítése során új
gyalogátkelőhely, forgalomcsillapító szigetek, autóbusz-
megállóhely öblök, kapcsolódó járda- és útszakaszok jöttek
létre, a Hóvirág utca és a körforgalom között (a temető
területén) pedig új járda és közvilágítás is épült. Ezek mellett
a főút érintett szakasza új burkolatot kapott. A beruházás
összesen 39 millió forintba került.

Új gyalogátkelő a Budajenői úton

A Budajenői úton, az 1103 j. út 10+450 szelvényében új
gyalogátkelőhely, forgalomcsillapító szigetek, autóbusz-
megállóhely öblök, és kapcsolódó járdaszakaszok jöttek létre,
a Budajenői út átépítéssel érintett része pedig új burkolatot
kapott. A beruházás 20 millió forintból valósult meg.

szb

3-ból 2 csomópont már elkészült

A Muskátli csomópont átépítésének
I. üteme

A Muskátli csomópont átépítésének I. ütemében 2 új
buszmegállót alakítanak ki a csomópontnál, az érintett
szakasz új burkolatot kap, és egy gyalogátkelőhelyet is
létrehoznak a főúton. A munkálatokat a VIANOVA 87. Zrt.
végzi, a beruházás összköltsége 44,5 millió forint.

A Budajenői úti gyalogátkelő
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Hóvirág utcai átkelő Muskátli utcai csomópont
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2013. június 19.
A Budaörsi Kistérségi Társulásban való
részvétel kérdése

A testület korábban úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnését követően
létrehozandó önkormányzati társulásban. Az akkori, 124/2012
(11.27.) Öh. számú határozatot módosítva és kiegészítve a
BKTT-ből való kilépés időpontját a képviselők ezúttal 2013.
június 30-ban határozták meg.
A pénzügyi elszámolást településünk a BKTT-vel már koráb-
ban elrendezte, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal pedig a
családsegítő és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási
szerződésünk a tagságunktól függetlenül továbbra is érvény-
ben marad.

2013. június 25.

Tájékoztató az óvoda nevelési évéről

A képviselők elfogadták a Telki Óvoda 2012/2013. nevelési
évi munkájáról szóló beszámolóját.

A Telki Óvoda alapító okiratának
módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján a képviselő-testület 2013. augusztus 1-jei
hatállyal módosította a Telki Óvoda alapító okiratát.

A Telki Óvoda csoportjainak létszáma

A Telki Óvoda valamennyi 2010. augusztus 31-ig született
gyermek felvételét biztosítani tudja. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) a fenntartó hatáskörébe adta a
maximális csoportlétszámot meghaladó létszám megál-
lapításának lehetőségét. A testület a törvény adta lehető-
ségekkel élve jóváhagyta a 25 fős csoportoknál a maximális
létszám legfeljebb 20%-kal történő átlépésének lehetőségét.

A településképi bejelentési, véleményezési
és kötelezési eljárás

A képviselő-testület megalkotta a településképi bejelentési
eljárásról szóló 8/2013. (VI.25.) Ör. számú, valamint a
településképi véleményezési, kötelezési eljárásról szóló
9/2013. (VI. 25.) Ör. számú rendeletét.

Beszámoló a védőnői-, háziorvosi-, vala-
mint a gyermekorvosi szolgálat helyzetéről

A testület elfogadta a védőnői, a háziorvosi, valamint a gyer-
mekorvosi szolgálat helyzetéről szóló beszámolókat.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről

A képviselők elfogadták a Telki Község Polgármesteri Hivata-
la tevékenységéről szóló beszámolót.

A Zsámbéki-medence Regionális Terület-
fejlesztési Társulással összefüggő kérdések

A testület felhatalmazta a polgármestert a Zsámbéki-medence
Regionális Területfejlesztési Társulással történő együtt-
működés lehetőségeinek megvizsgálására.

Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről

A testület megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság
helyzetéről, valamint a körzeti megbízott munkájáról szóló
beszámolót.

Pátyi településrendezés

A testület elrendelte a pátyi, ún. „golfpálya” területére
vonatkozó 2006-os és 2010-es szabályozás (TSZT, HÉSZ.)
összehasonlítását. Az új, 2013. évi szabályozás a 2006-oson
alapul, azonban a jelenleg hatályos törvényeknek (pl. agglo-
merációs törvény) megfelelően lett módosítva.

A Zápor utca felújítása

Telki a Zápor utca I. szakaszának felújítására nyilvános
közbeszerzési eljárást írt ki.

Az Orgona utca szabályozása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki, Orgona u.
145/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részéről felajánlott
ingyenes területátadás során átvett területet az Orgona utca
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabá-
lyozási szélességének kialakításához csatolja.

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás
megszüntetésével összefüggő kérdések

A képviselők módosították a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálattal, a 12/2013. (02.19.) Öh. számú határozat alapján
kötött szerződést. Ez alapján a családsegítő és gyer-
mekjóléti feladatok ellátása a 2013. év I. félévében a társulá-
son keresztül, míg a II. félévben a településünk és a Szeretet-
szolgálat közötti közvetlen szerződés alapján valósul meg.

szb
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Védekezés a lezúduló víz
ellen

Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a felszíni csapadékvíz-
elvezetés problémáit megoldja és a jelenlegi helyzeten javít-
son. Ezért amikor csak lehetséges, kisebb-nagyobb munkála-
tokat hajtanak végre annak érdekében, hogy a hegy felől
lezúduló víz a lehető legkisebb gondokat okozza
településünknek. Ilyen lesz hamarosan a Pilisi Parkerdővel
együttműködésben végzett, hosszabb szakaszon történő
árokásás is, amely az erdő és a település között valósulhat
meg, védelmet biztosítva Telkinek. Az ilyen munkálatok egy
nagyobb tervbe illeszkednek, és összekapcsolódó ele-
menként, hosszú távon alakítják ki a szükséges hálózatot.

Csökkent a vízdíj!
A rezsicsökkentés értelmében július 1-től településünkön is
csökkentek a víz- és csatornadíjak.

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény a 2013. július 1-től igénybevett szolgáltatások
esetében a víziközmű-szolgáltatók által alkalmazott víz- és
csatornaszolgáltatási díjak 10%-os csökkentését írta elő a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. §
15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére.
Lakossági felhasználónak minősül az a természetes sze-
mély, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység
keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs
ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást,
valamint a társasházak és a lakásszövetkezetek.
A díjtételek csökkentési kötelezettsége vonatkozik a távhő-
szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása
céljából szolgáltatott ivóvízre, valamint a lakásbérlők
tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, a bérlakás
üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben.
A csökkentés érinti a fogyasztási helyenként számolt alapdíjat,
a fogyasztási díjat és az áthárított vízterhelési díjat.
A szolgáltató Északdunántúli Vízmű Zrt. honlapján az alábbi,
nettó árakat tartalmazó díjtáblázatot tette közzé Telkire vonat-
kozóan.

Volán menetrend: érezhető
javulás várható!

Több járat reggel a város
felé, iskolabuszok délután
hazafelé, és egy, az éjfelest
követő buszjárat indulása
hétvégén – ha a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium is
jóváhagyja, többek között
Telki közbenjárásának és a
tárgyalásoknak köszön-
hetően ezekre a változá-

sokra számíthatnak a Volánbusz Zrt. járataival utazók 2013.
szeptember 1-jétől!
A térségben működő elővárosi járatok jelenleg - elsősorban
a reggeli, illetve a délutáni csúcsidőszakokban - magas
kihasználtsággal közlekednek, ami rengeteg kellemetlenséget
okoz az itt élőknek. Bár konkrétumokat a minisztériumi
jóváhagyásig még nem említhetünk, a rendelkezésre álló ada-
tok alapján kijelenthető, hogy idén ősztől végre érdemi
javulás következhet be a Telkit érintő tömegközlekedésben
!
További érdekesség, hogy az önkormányzat kezdeménye-
zésére az új menetrend tervezetében már ekként szerepelnek
településünk megállói (Budajenő felől haladva): Újfalu,
Muskátli utca, Rákóczi Ferenc utca, Ófalu, Hóvirág utca.
Szerepel tehát már benne az új, iskolánál lévő megálló, és a
többi nevet is aktualizálták.

szb

Kéményseprés

A 63/2012.(XII.11.) BM rendelet és a
347/2012.(XII.11.) Korm. rendelet értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás körébe tartozó feladatokat Telki közigaz-
gatási területén a Magyar Kémény Kft. dolgozói
látják el, akik 2013. július 1. és december 31.

között keresik fel újra településünket.
A társaság alkalmazottai névre szóló megbízólevéllel ren-
delkeznek.
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Változik a posta nyitva tartása

Az ügyfelek igényeihez igazodva
augusztus 1-től módosul a Telki Posta
nyitva tartási ideje.
A korábbiakhoz képest hétfőn 1 órával
korábban, 8 órakor nyitnak ki, csütör-
tökön 1 órával később, 18 órakor, pén-
teken pedig hamarabb, 16 órakor zár
be a posta.

Az új nyitva tartás:
H: 8.00-12.00, 12.30-18.00
K: 9.00-12.00, 12.30-16.00
Sz: 9.00-12.00, 12.30-17.00
Cs: 9.00-12.00, 12.30-18.00
P: 9.00-12.00, 12.30-16.00

Kivizsgálták a panaszokat

Az utóbbi időben egyre több panasz érkezett a Polgármesteri
Hivatalba és szerkesztőségünkbe egyaránt, amelyek arról
szóltak, hogy jelentős késésekkel érkeznek meg Telkiben a
postai küldemények. Sokan szóvá tették azt is, hogy a nyitva
tartási idő nem illeszkedik az igényekhez.

A polgármester a panaszokat jelezte a posta felé, így a tár-
saság végül kivizsgálta az ügyeket, és arra a megállapításra
jutott, hogy sajnos előfordulhatott, hogy a kézbesítők nagy-
arányú távolléte miatt a közönséges küldemények kézbesítési
időpontjai nem igazodtak az ügyfelek igényeihez. Ennek
megszüntetése érdekében a posta vezetősége megtette a
szükséges lépéseket, így a továbbiakban remélhetőleg nem
fordulnak elő hasonló esetek. A fent leírtak szerint változtat-
tak a nyitva tartási időn is, amely remélhetőleg jobb
elérhetőséget biztosít a lakosság számára.

Társuljunk vagy sem?
Telki tavaly év végén elhatározta, hogy egyelőre nem kíván
részt venni a kistérségi megszűnését követően létrehozandó
új önkormányzati társulásban.

A társulással településünk tárgyalásban áll, és keressük a
településközi együttműködés keretein belül megvalósítható
projekteket. Így például egy zsámbék-medencei kerékpárút
létrehozása vagy egy kamerarendszer kiépítése kapcsán
szívesen összefognánk a környékbeli települések önkor-
mányzataival, hogy végre megvalósulhassanak ezek a régóta
várt beruházások!

Eközben júniusi ülésén a testület a tavalyi, 124/2012 (11.27.)
Öh. számú határozatát módosítva és kiegészítve a Budaörsi
Kistérség Többcélú Társulásból való kilépés időpontját 2013.
június 30-ban határozta meg, ami azonban csak annyiban
érint minket, hogy a tagsági díjat eddig az időpontig kell
fizetnünk. A pénzügyi elszámolást településünk már korábban
elrendezte, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal történt meg-
egyezés alapján pedig a családsegítő és gyermekjóléti
feladatokra vonatkozó ellátási szerződésünk a tagságunktól
függetlenül érvényben van és lesz a jövőben is.

szb

Építkezés a Globallnál

Komoly építkezésekbe fogott a Globall Football Park&Sport-
hotel.
Az egyik futballpályát fűthetővé teszik, a lelátót átalakítják
(ugyanakkora lelátón több ember fér majd el), és a prak-
tikusság jegyében egy vizesblokkot helyeznek el a pályák
közelében. A legnagyobb beruházás pedig, hogy többek
között egy úszó-, egy merülő-, valamint egy rehabilitációs
medencét, szaunákat és kültéri jacuzzit is magában foglaló
wellness-központot hoznak létre.

Zajlanak az
intézményfelújítások

A nyár folyamán megtörténik a Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének és eszközeinek
felújítása. Az esetleges károk elhárítását követően új
szekrények beszerzése is lezajlik, így a gyermekeknek lesz
hol tárolniuk a felszerelésüket. Erre azért van szükség, mert a
Köznevelésügyi Törvény értelmében felállított szaktantermi
rendszer a jövőben megköveteli, hogy a gyerekek többször
vándoroljanak a termek között.

Változás a panaszok bejelen-
tésénél

A Budakeszi Rendőrőrs
tájékoztatása szerint a
Rendőrőrsön panaszfelvé-
tel és bejelentési lehetőség
csak hétfőtől csütörtökig 7
óra 30 perctől 16 óráig,
illetve pénteken 7 óra 30 perc-
től 13 óra 30 percig biztosí-
tott személyesen vagy tele-
fonon. 

Hétfőtől csütörtökig 16 órától, péntekenként 13 óra 30 perc-
től, valamint munkaszüneti napokon és ünnepnapokon a
bejelentéseket a Budaörsi Rendőrkapitányságon szükséges
megtenni, mivel a Budakeszi Rendőrőrs épületében jelenleg
nincs lehetőség ügyelet biztosítására.

Elérhetőségek:

Budakeszi Rendőrőrs: 06-23-450-007
Budaörsi Rendőrkapitányság: 06-23-505-400
Ingyenes segélyhívó számok: 107,112



A forró, gyakran kánikulát hozó nyár folyamán egészségünk
megőrzése érdekében érdemes néhány jótanácsot betarta-
nunk, környezetünk védelme miatt pedig fokozottan kell ügyel-
nünk az érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra!

A száraz, meleg időben a szokásosnál érdemes jobban odafi-
gyelnünk arra, hogy délelőtt 11-től délután 3 óráig kerüljük a
közvetlen napfényt, és hogy a magas UV-sugárzás miatt
igyekezzünk minél kevesebb időt a napon tartózkodni.
Lényeges a folyamatos, napi legalább 2 liternyi folyadékbevi-
tel is!

Aki teheti, a nagy melegben gyakran nézzen rá idős
szeretteire, szomszédaira, hogy nincs-e szükségük segítség-
re, és hogy jól vannak-e!

Hasznos tanácsok hőség idején

Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk
terhelése. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor,
a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a
táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért fontos,
hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz.

- Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár
többször is;

- Érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált
helyiségben tölteni;

- A déli órákat lehetőség szerint töltsük zárt helyen,
sötétített helyiségben;

- Fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a
paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek;

- NE fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szén-
savas üdítőt;

- A szabadban érdemes széles karimájú kalapot, nap-
szemüveget viselni;

- Hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet;
- Használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő

krémet;
- A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban leve-

gőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát;
- Sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szel-

lőzés nélküli parkoló autóban.

A nagy hőségben egy kis felüdülésre vágyók számára Telki-
ben a Polgármesteri Hivatal áll rendelkezésre légkondicionált
helyiségként.

Tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalom településünkön júniustól, országosan
pedig július közepétől érvényben van, betartása pedig a
száraz, meleg napokon a szokásosnál is fontosabb! Senki ne
dobjon el égő cigarettacsikket, vagy bármilyen más, tűzveszé-
lyes dolgot a szabadban!
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A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingat-
lanügyi hatóságnál (járási földhivatalnál) regisztrált föld-
használó köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a
statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes járási
földhivatalhoz  be kell nyújtani a 2013. január 1-jét

megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti ada-
tokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adat-
lapot.

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető
a földhivataloknál, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu hon-
lapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhi-
vatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingat-
lan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, amely
nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális
összegénél.

Felhívás földhasználók számára

Hőség és tűzgyújtási tilalom
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A Telki Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos honlap-
ja. Olvasói jellemzően a közel 5000 fős település és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a
községre költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.

Telki sajátos szociokulturális összetétele miatt országosan is a
legnagyobb internet penetrációval rendelkező település -
gyakorlatilag minden háztartásban van egy vagy több internet
hozzáférés, és a lakók aktívan használják is az internetet
tájékozódásra, valamint ügyeik intézésére. A kiemelkedő
vásárlóerejű közösség első és egyetlen portál jellegű honlapja
a telki.hu, amely a helyi kommunikáció fő csatornája.

A honlap érkezési sorrendben fogadja a hirdetőket. A honlap
szerkesztősége fenntartja a jogot egyes hirdetések visszau-
tasítására, amennyiben annak tartalma vagy stílusa nem felel
meg a honlap szemléletének. A hirdetéseket korrektúrázva,
kész anyagként fogadjuk. Leadási határidő nincs, a hirde-
téseket folyamatosan várjuk. A hirdetés árának befizetése
feltétele a megjelenésnek.

Banner 1a (főoldalon, felső sávban):
méret: fix900px*max.120px

Banner 1b (főoldalon és minden aloldalon, felső sávban):
méret: fix900px*max.120px

Banner 2a (főoldalon, jobb sávban):
méret: fix280px*max.500px

Banner 2b (kizárólag valamelyik aloldalon, jobb sávban):
méret: fix280px*max.500px

Banner 3 (főoldalon, alsó sávban):
méret: max.966px*max.160px

Popup (főoldalon):
méret: max.750*max.750px

PR-cikk:
Word szöveg max. 1200 karakterben. Képi melléklet: jpg for-
mátumban.

A hirdetések árairól és a jelentkezés további feltételeiről
érdeklődni hétköznaponként munkaidőben a
- konyveles@telki.hu email címen,
- a 06-26/572-003-as telefonszámon,
- személyesen a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,

Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

Hirdessen a Telki Portálon!
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Telki Napló: Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a
Kokukk. Hogyan emlékeztek meg erről a jeles dátumról?

Bellon Erika: Egyrészt készítettünk egy rövid diafilmet az
egyesületről és az elmúlt 10 év eredményeiről. Többször is
összejöttünk, hogy kialakítsuk a tartalmát, és mi magunk is
meglepődtünk, mennyi mindent csináltunk az elmúlt tíz év
során. Aztán megjelent a Telki Napló legutóbbi számában is
egy ilyen jellegű összeállítás. Májusban pedig rendeztünk egy
mulatságot a Pajtában, ahová az egyesület jelenlegi és koráb-
bi tagjai és családjaik mellett meghívtuk legfontosabb szövet-
ségeseinket, támogatóinkat, barátainkat is. Főztünk, ettünk-
ittunk, beszélgettünk - nagyon kellemes este volt.

Az előző számunkban részletes összefoglaló jelent meg
erről az 1 évtizedről. Melyik tevékenységre, rendezvényre a
legbüszkébb?

Hűha, annyi minden az eszembe jut, hogy inkább nem
szeretnék választani.

Milyen viszonyt ápolnak Telki vezetésével?

Ez már a harmadik képviselő-testület és polgármester az
egyesület életében. Szerencsések vagyunk, mert a telki falu-
vezetés számára - legalábbis a mi működésünk óta - fontosak
voltak a KoKuKK által képviselt értékek és célok, másrészt
meg nyitottak voltak mások elképzeléseire. Ezért a kapcso-
latunkat kezdettől fogva a kölcsönös megbecsülés jelle-
mezte. Sok segítséget kaptunk a hivatal dolgozóitól is.

Amióta Ön az elnök, változott valamiben a tevékenységeik
irányvonala?

Ha nincs olyan rendkívüli helyzet, mint a pátyi lakótelep vagy
az erdészeti végvágás fenyegetése idején, a tevékenység
leginkább attól függ, kinek mihez van kedve és energiája az

egyesületi tagok körében. Ha valakinek van valami bogara,
ennek a fontosságáról meg tudja győzni a többieket, és
pénzünk is van rá, akkor megcsináljuk. Így születtek az irodal-
mi estek, a tanösvény, a piac, a Ma:Lom Műhely, a táncházak,
és egy csomó más program. Szerintem ez nagyon jól működik
a KoKuKK-ban. Az én szerepem inkább a működtetésben van:
hogy legyen megfelelő információáramlás az egyesületben,
tudjuk, mikor mennyi pénzünk van, elkészüljenek a beszá-
molók, kapcsolatot tartsunk külső partnerekkel, ilyesmi.
Ezeket igyekszem rendszeresen biztosítani.

Interjú Bellon Erikával, 
a Kokukk Egyesület vezetőjével
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Hogyan működik az egyesületi munka? Hogy van idejük a
munka és a család mellett a rengeteg szervezésre és az
egyesületi teendőkre?

A civil szervezetekben az a jó, hogy itt mindenki annyi munkát
tesz bele a közösbe, amennyit éppen megengedhet magának,
és olyan feladatot vállal, amelyet jónak, fontosnak lát. Emellett
a társaság is nagyon jó, úgyhogy mi sok örömöt találunk a
munkában. Az önkéntesség persze sokszor azt is ered-
ményezi, hogy döcögősebben megy a dolog, mint egy
munkahelyen, de szerencsére eddig mindig akadtak olyanok,
akik tartósan a motorjai voltak egy-egy részterületnek.
Keserűné Molnár Krisztina kezdettől az irodalmi programok
gazdája, Vass Imréné Kati a tanösvény és a természetismereti
programok felelőse, Maronicsné Dávid Anna édes gyermekei
a táncházat működtetik, Simonyi Cili szervezi a Ma:Lom Műhe-
lyeket, Krassó Adrienn a piacot, és így tovább. 

A Kodolányi-hagyomány ápolására tavaly létrehozták a
Fal(u)múzeumot az iskolában. Mik a további terveik?

Az emlékszoba továbbra is a terveink közt szerepel, gyakor-
latilag a megalakulásunk óta gyűjtjük hozzá az anyagot. Ha
tényleg sikerül a faluban létrehozni egy könyvtárfélét, talán
már ott ki lehet alakítani legalább egy sarkot erre a célra.

Addig is, és persze aztán is, Kodolányi János emlékének
ápolására szolgál az évente megtartott koszorúzás és a művei-
hez kapcsolódóan kiírt irodalmi pályázatok.

Az elmúlt években több neves írót sikerült Telkibe csábítaniuk.
Folytatódik ez a tendencia?

Igen, mindenképpen. Az egyesület a kortárs irodalom bemu-
tatását az egyik alapvető feladatának tekinti, és sokan meg is
szerettük ezeket a különleges találkozásokat a szerzőkkel. 

Az erdőben tapasztalható fakitermelés kapcsán civil
szervezetként sokat tárgyaltak a Parkerdővel. Hogyan
értékeli az önkormányzat mostani megállapodását?

A megállapodás jóval soványabb, mint amire a KoKuKK és az
önkormányzat is törekedett, vagyis a Telki teljes szomszéd-
ságában és minél szélesebb sávban örökerdő kialakítása. A
realitásokat tekintve mégis azt kell mondanom, hogy nagy
eredmény. Sajnos eleve vesztes helyzetből indultunk: a
végvágás ott szerepelt a hivatalos, egyeztetett körzeti
erdőtervben, és teljes egészében jogszerű lett volna. Az ön-
kormányzat és a falu az utóbbi másfél év során minden követ
megmozgatott a teljes végvágás elkerülésére. Ennyit tudtunk
elérni, és aki mostanában az erdőben jár, láthatja, hogy
rosszabbul is járhattunk volna. Fontos, hogy továbbra is
figyeljünk a témára. Most kezdődött el a 2016-2025-ös
erdőterv kidolgozása, amelyhez az önkormányzat és a
KoKuKK is elküldi a javaslatait, igényeit. Lehet, hogy ez
inkább csak formalitás, de így is szeretnénk jelezni az
erdőgazdálkodó felé, hogy a törvény adta keretek közt
szívósan igyekszünk befolyásolni az erdő sorsát. 

Ön szerint mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az
emberek környezettudatosabban éljenek, és hogy pl. a falu-
takarítások során ne kelljen annyi szemetet összeszedni Tel-
kiben?

Jó kérdés. Leginkább sokat kellene beszélgetni arról, hogy mi
fontos az életben, és mi kevésbé. Felhívni a figyelmet az élet-
módunk és a környezeti problémák összefüggéseire. Megmu-
tatni jó és vonzó példákat, amelyeket szívesen követnek az
emberek. Egyébként a köztéri szemetelés nagyon ronda, én
se szívesen nézem, de sokkal kevésbé káros, mint sok kul-
turáltnak számító tevékenységünk.

Ha 5 vagy 10 év múlva egy újabb jubileum kapcsán beszélget-
nénk, mivel lenne elégedett az egyesület akkori eredményei
kapcsán?

Örülnék, ha néhány ügyben minél több ember fülében el
tudnánk ültetni a bogarat: igyekeznének megfontoltabban
fogyasztani, kevesebb hulladékot termelni, többen kom-
posztálnának, örülnének a természet közelségének, az itteni
közösségnek, jó irodalmat olvasnának, ilyesmi. És örülnék, ha
növekedni tudna az egyesület tagjainak és támogatóinak köre.
Ha a KoKuKK működése még többeket bátorítana rá, hogy a
szabadidejükből, energiájukból érdemes mozgósítani egy
kicsit a közös célok érdekében. 

Köszönöm az interjút!
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Program

Jótékonysági bál a közbiztonságért

A hagyományos nyárbúcsúztató utcabál augusztus 31-én,
szombaton lesz a Pajta-Faluház színpadán és kertjében.

Program:

16.00 órától gyermekprogramok: színházi előadás,
arcfestés, kézműves foglalkozások

20.00 ISMÉT nyárbúcsúztató utcabál!

A fergeteges buliról és tánczenéről az idei Telki Fesztiválon
nagy sikerrel szerepelt LIMuZs zenekar gondoskodik!

Természetesen lesz most is számos finomságot kínáló büfé és
kürtőskalács.

Köszöntsük egy közös mulatsággal a tanévet, búcsúztassuk
tánccal a nyarat!

Hamarosan településünk lesz a házigazdája annak a
jótékonysági bálnak, amelyet a Budakeszi Rendőrőrs
Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűn-
megelőzési Bizottsága szervez a Globall Edzőcentrumban.
Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Telki,
Tök, Perbál, Páty, Zsámbék egy közös cél érdekében szólítják
meg a településeken élőket.

A 2013. szeptember 13-i rendezvény által arra gyűjtenek támo-
gatást, hogy a Budakeszi Rendőrőrs egy, a térségben
folyamatosan járőröző, Dacia Duster típusú terepjárót

kaphasson, hogy a rendőrök télen, extrém útviszonyok között
is hatékonyan végezhessék a bűnmegelőző munkát
környékünkön.

1 db báli belépő ára várhatóan 15.000 Ft lesz, amely
magában foglalja a 4.500 Ft-os vacsora árát, valamint a
10.500 Ft-os támogatást.

További részletek a lapzártánk után elkészülő
plakátokon és a megfelelő fórumokon lesznek
olvashatók.

Nyárbúcsúztató utcabál
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Ha nyár, akkor tábor! A gyermekeknek nagy élmény, a
szülőknek megnyugvás, hogy jó helyen tudhatják szünidőt
töltő gyermekeiket.
Telkiben a Pajta Faluházban június 17-e és 21-e között
szerveztük meg a több éve immár hagyománnyá vált Karitasz
tábort, amelyen Budajenőről 17, Telkiből pedig 16 gyermek
vehetett részt.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a szülők bizalmat
szavaztak nekünk és legféltettebb kincsüket ismét ránk bízták.
Igyekeztünk ennek a bizalomnak megfelelni, s a hét program-
jait nagyon körültekintően állítottuk össze. A kézműves
foglalkozások sokszínűsége, bibliodráma, sárkánykészítés,
tánctanulás, felelős állattartás, kenyérsütés, bográcsozás és
sok-sok szabadon választott játék töltötte ki a gyermekek ide-
jét. Egyik nap a cserkészek meglátogattak bennünket, sokféle
játékkal készültek és egy egész délutánt töltöttek el velünk. A
gyermekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon, de
elmondásuk szerint a legnagyobb élmény a slagból történő

locsolkodás volt. A nagy meleg inspirálta Sweiger Tamást, az
egyik táborvezetőt, hogy minden délután „locsolópartit” ren-
dezzen. Neki, és feleségének, Katinak köszönhető az is,
hogy egy egész napot (szerdát) Pátyon a lovardában tölthet-
tünk, ahol mindenki, aki akart, lovagolhatott. A gyermekek
körében végzett közvélemény-kutatás szerint ez a nap volt a
tábor csúcspontja.
A zárónapon, péntek délután a szülők megtekinthették a
gyermekek munkáiból készült kiállítást, s élvezhették rövid
műsorukat is.
Köszönjük minden segítőnek és foglalkozásvezetőnek - a
Telkiben és Budajenőn élő művészeknek - az önzetlen,
szeretetteljes és türelmes munkát. Köszönjük Deltai Károly
polgármester úrnak, hogy a Pajtát bérmentesen a ren-
delkezésünkre bocsátotta. Köszönjük a budajenői óvoda dol-
gozóinak a finom reggeliket, ebédeket és uzsonnákat.
Szerintem a tábor nagyon tanulságos és hasznos volt, mi
vezetők is nagyon élveztük, s ezért megszervezését jövő
nyárra is tervezzük.

Baltási Klára
Karitász tag

Karitasz tábor
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Szalay László 2000 óta él Telkiben. Hamar megszerette a
helyet és ma már idetartozónak érzi magát. A természet közel-
sége, a sok jó barát, a gyönyörű ház és kert, amiben itt él kis
családjával, mind-mind idekötik a természetfotóst.
Szalay László eredeti hivatását tekintve közgazdász, az
egyetem óta pedig szervezetfejlesztéssel és vezetőképzés-
sel foglalkozik. Jelenleg az Integrated Consulting Group
nemzetközi tanácsadó cég tanácsadója, trénere, executive
coach-a.
Feleségével, Simonyi Cecíliával és kisebb fiával, a 6 éves
Samuval él Telkiben. Nagyobbik fia (27) már a saját útját járja,
Budapesten él, de rendszeresen kijár és hetente kétszer
együtt focizik édesapjával.
Néhány évvel ezelőtt beiratkozott egy természetfotós tan-
folyamra Zsila Sándorhoz. Ez adta a kezdeti lendületet és az
alapokat ahhoz, hogy tudjon néhány, a szakma által is értékel-
hető, saját maga által amatőrnek aposztrofált fotót készíteni.
Az utóbbi egy-két évben sajnos nem jutott ideje a fotózásra.
Szalay Lászlót a természet varázslatos szépsége és a pillanat
elkapásának kihívása vonz. Számára ez egy „flow” állapot,
amikor egyszerre rengeteg dologra figyelve kell megörökíteni
egy gyönyörű részletét a minket körülvevő csodának. „Ez a
sokszínű, bámulatos, feltárásra való világ itt van körülöttünk,
csak észre kell vennünk” – vallja, hozzátéve, hogy:
„Nem kell Afrikába utazni, hogy gyönyörű pillanatokat
lehessen megörökíteni. Csak két lépésre van tőlünk
a kertben, a mezőn és az erdőben.” A ter-
mészetfotóst erre leginkább Daróczi Csaba képei
ébresztették rá, és Máté Bence is nagy hatást gyako-
rolt munkásságára. Mindkettőjüket ismeri és Bence
leshelyeit rendszeresen használta is.
Főleg madárfotókat készít, de a makrózás is mindig
érdekelte. Saját madáritatót és leshelyet is épített a
kertje végében. A víz és a téli etetés vonzza a
madarakat, így itt gyakran egyszerre 10 féle madarat
is  megfigyelhet.
Képeit nem tartja művészi fotóknak. Nincs azon túli

üzenetük, mint ami a képeken látható. Csak a madarak és
virágok közeli szépségét, vagy mozdulataik, fényjátékaik
különlegességét igyekszik bemutatni. Úgy érzi, maga a
fotózás vonzza igazán, nem pedig a fotó. Úgy véli, hogy az
életben is gyakran az odavezető út az, amely jobban izga-
lomba hozza az embert, mint maga a cél.
Évekre visszanyúlóan vannak eddig még mások által nem
látott fotói, így ha a 2 évvel ezelőtti Telki Fesztivál szervezői-
hez hasonlóan felkérik rá, szívesen bemutat közülük néhá-
nyat egy telki kiállításon.

A hónap alkotója: Szalay László
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A bőrférgességet és a szívférgességet két hasonló fonálféreg-
faj okozza (Dirofilaria repens és Dirofilaria immitis). A fertőzés
kutyákban és macskákban is előfordul, bár macskákban sokkal
ritkábban találkozunk vele. A férgek terjesztésében a szúnyogok-
nak, mint köztigazdáknak van szerepe, a fertőzöttség az állatok
között közvetlen érintkezéssel nem terjed. Az anyaállatról az utó-
dokra viszont átvihető a magzati keringéssel.
A bőrférgesség jelenléte Magyarországon már régóta ismert,
jelenleg a kutyák (tájegységektől függően) 20-30%-a fer-
tőzött. A szívférgesség korábban a Földközi-tenger menti orszá-
gokban volt gyakori, hazánkban csak behurcolt eseteket írtak le,
azonban az utóbbi években sajnos a helyzet megváltozott. Egy
2012-es hazai felmérés a kutyák hozzávetőleg 10%-át találta
hordozónak.

Bőrférgesség
A bőrférgesség az állatokban a bőr alatti kötőszövetben
kialakuló csomókban nyilvánul meg. Ezekben a csomókban a
kifejlett bőrféreg megtalálható. Mivel a férgek teljes kifej-
lődéséhez minimum 6 hónap szükséges, ezért csak 6-8 hóna-
posnál idősebb kutyákban fordulhat elő. A csomók nem fájdal-
masak, az állatnak általában nem okoznak diszkomfortot, azon-
ban jelentőségük mégis nagy. Ugyanis a szúnyogok
közvetítésével az ember is fertőződhet, és az arc, szemhéjak
bőre alatt, esetleg a szemben vagy más testtájakon (hónalj,
herezacskó bőre) is kialakulhatnak férgeket tartalmazó csomók.

Szívférgesség
A szívféreg kifejlett alakjai a kutyák, macskák szívében és a
szívből kiinduló nagyerekben élősködnek. A fertőzöttség a
féreg kifejletté válása előtti időszakban (a szúnyog csípésétől
6-9 hónap) általában tünetmentes. A betegség korai szakasza
szintén nem jár súlyos tünetekkel, esetleg fáradékonyság,
lesoványodás, száraz köhögés jelentkezik. A kifejlett féreg akár
7 évig is élhet, az állat szervezetében szaporodik, ezzel a
tünetek is lassan, fokozatosan súlyosbodhatnak. Évek alatt
szívelégtelenség és annak tünetei alakulnak ki, azaz súlyos
gyengeség, nehezített légzés, köhögés, hasi folyadékgyülem.
Emberekben a szúnyogcsípést követően nem fejlődik ki a ki-
fejlett szívféreg, de a beoltott féreglárva a tüdő szöveteiben
vándorolhat, majd ott, gócokat képezve eltokolódik. Súlyos szív-
betegség nem, de átmeneti légúti tünetek kialakulhatnak.

A fertőzöttség kimutatása
Mind a kifejlett bőr-, mind a kifejlett szívféreg mikroszkópikus
lárvákat termel a kutya, macska szervezetében, amelyeket
microfilariáknak nevezünk. A microfiláriák a vérben fejlődnek és
a legnagyobb számban 18.00-22.00 óra között, azaz a szúnyo-
gok rajzási időszakában fordulnak elő a vérben. Jó eséllyel,
vérvétellel és egyszerű vérkenet vizsgálattal kimutathatók. Azon-
ban mikroszkópos vizsgálattal a bőr- és a szívféreg microfilariá-
ja nem különíthető el. Ezért, amennyiben megtaláljuk a
féreglárvákat, célszerű további, az elkülönítésre alkalmas vizs-
gálatot végezni. A szívféreg azonosítására megbízható, az állat-
orvosi rendelőben egyszerűen használható gyorsteszteket gyár-
tanak.

Megelőzés, kezelés 
A bőr- és szívférgesség szúnyogszezonban havonta alkalma-
zott, megfelelő cseppentős (ún.: spot on) vagy tablettás készít-
ményekkel (Advocate csepp, Milbemax tabletta) megelőzhető.
Egyidejűleg a szúnyogokat távoltartó cseppeket, nyakörvet is cél-
szerű alkalmazni (Advantix, Scalibor, Foresto).
Ha bőrférgesség igazolódik, a megelőzésre használt szerek
három hónapon át alkalmazva mind a féreglárvákat, mind a kifej-
lett férgeket elpusztítják. Fontos tudni azonban, hogy súlyos fer-
tőzöttségnél, a hirtelen, nagy mennyiségben elpusztuló féreg-
lárvák tömege átmeneti tüneteket okozhat. 
A szívférgesség kezelése sajnos nem ilyen egyszerű. Az említett
készítmények csak azt akadályozzák meg, hogy a microfilariák
újabb, kifejlett férgekké alakuljanak. Azonban a felnőtt férgeket
és az általuk termelt újabb microfilariákat nem pusztítják el. Tehát
a kutya továbbra is fertőzőképes lesz a környezetében élő
más állatok számára, valamint ezzel nem tudjuk megakadályoz-
ni a már kifejlődött, szívben élő férgek kártételét. Mivel ezek
más gyógyszerrel (melarsomin) vagy sebészi eljárással történő
kezelése nagy kockázatot rejt magában, nem rutin eljárás. Alkal-
mazásuk csak „végszükség esetén” jön szóba. Szívférgesség
esetében tehát jelenleg a megelőzésen van a hangsúly.

Klapka Állatklinika

Terjed a bőr- és szívférgesség
Magyarországon
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Sok veszély leselkedik a fiatalokra a vakáció ideje alatt, ezért
érdemes néhány tanácsot megfogadni a szülőknek és a
diákoknak egyaránt.

A hosszú hónapok óta tartó tanítás után gyermekek, fiatalok
sokasága élvezi a szabadságot. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a
gyerekek sokszor még a legalapvetőbb szabályokat, szülői
tanácsokat sem tartják be, amelynek következtében balesetek
vagy bűncselekmények okozóivá, részeseivé, vagy áldozatává
válnak.

A helyes biztonságra nevelés fontossága kiemelt feladat egy
társadalom életében. De vajon mi magunk is megteszünk-e
mindent a gyermekek biztonsága érdekében? Hiszen ők a
legvédtelenebbek.

Milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre
szünidőben?

Sokéves tapasztalat mutatja, hogy a vakáció alatt megnő a
közúti balesetet szenvedők száma, és az évszak sajátossá-
gaiból adódóan sajnos a vízi tragédiáké is. Szeretnénk, ha
azok, akik most elhagyták az iskolapadokat, ősszel ugyano-
da visszaülhetnének. Ahhoz, hogy ez így is legyen, a
Rendőrség is igyekszik segítséget nyújtani.

Mindenek előtt fontos, hogy a szülők szakítsanak időt gyer-
mekeikre, és mondják el, miként kell közlekedni. A leggyako-
ribb tragédiaokozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre
lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban álló jármű
takarásából való kilépés, és a kerékpározással összefüggő
szabályszegő magatartás. 

Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogos közlekedés alap-
szabályait! Például hol van elsőbbsége a gyalogosnak az
úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az
úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az
alapokat gyakran át kell ismételni.

Ha már tudja a gyerek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek
a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja tartani
ezeket a szabályokat, még mindig nem biztos, hogy célszerű
elengedni egyedül.

A felnőtt gépjárművezetőket arra kérjük, figyeljenek a gyalo-
gos és kerékpározó „csemetékre”!

Tudjuk és látjuk, hogy egyre több a nyakában kulccsal
„lődörgő” gyermek, aki – az említett veszélyeken túl – köny-
nyen válhat különböző bűncselekmények áldozatává. Célsze-
rű tehát elmondani, hogy tartózkodjanak az idegen felnőttek
társaságától, ne kössenek ismeretségeket akkor sem, ha
csábító programot is ajánlanak nekik. A csavargás hamar
meggondolatlan, esetleg törvénysértő dolgokhoz vezethet. A
csellengő fiatalok bűncselekmény áldozataivá is válhatnak,
vagyontárgyaikat ellophatják, kirabolhatják őket. 

A gyerekek elhelyezésére a legbiztosabb, legkedvezőbb
megoldás a táborozás. Ilyenkor gyakran a megszokottól
eltérő tevékenységekkel is találkozhatnak. Utazás előtt min-
denképpen figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a
hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira.

Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor
tartsák be a szabályokat. Akik nem tudnak úszni, feltétlenül
vegyék fel a mentőmellényt. Kerüljék a bányatavakat, csak a
kijelölt helyeken fürödjenek. Felhevült testtel soha ne ugor-
janak be a vízbe, hiszen a tragédiák nagy része az ilyenkor
fellépő izomgörcs, illetve szívelégtelenség miatt következik
be.

A fiatalok körében történő kábítószer-fogyasztás
megelőzése egész éves odafigyelést igényel. A nyári szezon-
ban azonban, amikor a gyermekek hosszabb ideig vannak
felügyelet nélkül, a baráti társaság lendülete esetleg hama-
rabb vezeti el őket a drogok kipróbáláshoz. A csellengő fiata-
lok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kez-
denek el dohányozni, italozni, és napjaink veszélye, a
kábítószer is hamarabb érheti el őket! Az alkohol, dohányzás,
kábítószer nagy kihívást és súlyos veszélyforrást jelent gyer-
mekek számára. A fiatalok az első kortyot, első cigarettát,
kábítószeres tablettát az esetek döntő többségében nem ide-
gen személytől, hanem valamilyen bulin barátaiktól,
közvetlen ismerőseiktől kapják.

A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok
áldozataivá is válhatnak, akik meglopják, kirabolják. A fiatalok
sok esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más
bűncselekményeket.

Egy másik problémakör az eltűnés, illetőleg a csavargás.
Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban hagyják el hosz-
szabb-rövidebb időre otthonukat, hogy kalandot keresve
felfedezzék a világot. Ezen esetekben - amikor teljesen ma-
gukra maradnak – nagyobb arányban ki vannak téve bűncselek-
mény elkövetésének, azonban a sértetti pozíció mellett - miután
a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé is válhatnak.

Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az utcán ne vegyék elő
mobiltelefonjukat, útközben ne kezdeményezzenek, illetve ne
fogadjanak hívásokat, ne játsszanak a készülékkel, ne
használjanak drága médialejátszó eszközöket, hiszen köny-
nyedén felhívhatják magukra a figyelmet. Amennyiben
ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel (pl.: a pon-
tos idő megtudakolása) a mobiltelefonja átadását próbálja
elérni, javasoljuk, hogy forduljanak egy felnőtthöz, ne vegyék
elő saját telefonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen
kérésre (zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefonálás).
Ha értékeiket erőszakkal próbálják meg elvenni tőlük, úgy
minél hangosabban hívják fel magukra a figyelmet, ne szé-
gyenlősködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni. Ha az
utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig
más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el
semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről
mindig érdemes beszámolni a szüleiknek.

Rendőrségi tanácsok a szünidőre
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Megváltozott
elérhetőségünk!

A Telki Napló
Szerkesztőségének

új telefonszáma: 
06-70/530-4555

Jótanácsok - lányoknak - a támadások
elkerülésére:

- A divatos, sokat megmutató öltözék félreértésekre adhat
okot.

- Este és éjszaka kerülni kell a kevésbé forgalmas és
rosszul kivilágított helyeket! A sötét utcán a járda külső
szélén érdemes haladni, hogy távolabb legyen a kapual-
jaktól!

- Ha kevés az utas a tömegközlekedési eszközön, a vezető
közelében érdemes megállni!

- Ha azt érzed, hogy követnek, sietve indulj egy nyitva tartó
üzlet felé, keress olyan helyet, ahol több felnőtt
tartózkodik és kérj segítséget!

- Szórakozóhelyről (diszkó) hazafelé az éjszakában
egyedül soha ne vágj neki az útnak! Ismerősökhöz is
csak akkor szállj be az autóba, ha biztos vagy benne, hogy
a vezető nem fogyasztott alkoholt vagy drogot!

Tanácsok a gyermekeknek:

- Ne csavarogjanak céltalanul az utcán!
- Ha játszótérre, bevásárlóközpontba tartanak, a

legrövidebb utat válasszák, ami biztonságos, és lehetőleg
többen járnak rajta!

- Igyekezzenek mások közelében tartózkodni! A
molesztálók gyakran akkor próbálkoznak, ha áldozatuk
egyedül van.

- Tartózkodjanak a külterületektől, üres, gyéren lakott
övezetektől!

- Ne álljanak szóba idegenekkel!
- Ne szálljanak be idegen autós mellé, akármennyire ked-

vesnek, megbízhatónak tűnik!
- Ha gyanús alak elegyedik szóba velük, és megijednek,

határozottan induljanak el egy üzlet felé, vagy olyan hely
irányába, ahol többen tartózkodnak. Ha nincs a közelben
ilyen hely, bátran kiabáljanak segítségért!

- Ha már bajba kerültek, ne szégyelljenek segítséget kérni!
- Ha molesztálják őket, mindenképpen beszéljenek a velük

történtekről, akár szüleiknek, akár tanáraiknak, vagy
barátaiknak.

- Kérjenek segítséget szakembertől, pl. pszichológustól!

Aki a saját biztonságának megóvását tartja szem előtt, annak
csökkentenie kell azokat a lehetőségeket, amelyek által bűn-
cselekmény sértettjévé válhat! A helynek és alkalomnak
megfelelően kell eldöntenie, hogyan öltözködjön, viselkedése
ne legyen önmutogató, kihívó!

Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen
a szülő elérhetősége, illetve ők is tudják, hogy kihez fordul-
hatnak segítségért. Bátran szólítsák meg az egyenruhás
rendőrt, kérjenek tőle segítséget.

Amennyiben a szülők gyermekeikkel nyílt, őszinte és
szeretetteljes kapcsolatot építenek ki, a lurkók a gondjaikkal
nem a barátok társaságát fogják keresni, hanem bizalommal
fordulnak majd azokhoz, akik a problémáik megoldásában
valóban tudnak segíteni, a szülőkhöz!

Budaörsi Rendőrkapitányság

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

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

Aki még nem gondoskodott az átállással kapcsolatos teendőkről, és to-
vábbra is hagyományos szoba- vagy tetőantenna segítségével kíván
televíziózni, minden lényeges információt megtudhat 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.digitalisatallas.hu oldalon.

Megszűnt az analóg tévéadás
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Nem kell képzelt betegnek lenni ahhoz, hogy az ember egy-
két életesemény kapcsán kicsit komolyabban kezdjen
foglalkozni az egészségével: elég ehhez az a felelősség,
amit egy gyermek születésével vállalunk, vagy akár az újabb
születésnap közeledése. Jó hír, hogy az elmúlt tíz évben
egyre nő azoknak az embereknek a száma, akik tudatosan
foglalkoznak az életminőséggel, és ez a szemlélet nemcsak
a vásárlási döntéseikben, a környezet védelmében, hanem a
rendszeres orvosi ellenőrzéseken való részvételben is meg-
mutatkozik. 

Sokak számára már nem kérdés, hogy jobb évente rászánni
az időt a fogászati, szemészeti kivizsgálásokra, mint komoly
költségeken rendbe hozatni az évek alatt elhanyagolt prob-
lémákat. Nem is beszélve a nőgyógyászati, kardiológiai,
urológiai és egyéb szűrővizsgálatokról, amik számos esetben
életet mentenek. Ma már nemcsak a jog területére érvényes
az a mondás, hogy az ismeret hiánya nem mentesít a
következményektől: a páciensnek és az orvosnak is nagyon
nehéz olyan diagnózissal szembesülni, ami néhány hónappal
korábban még jó gyógyulási esélyt jelentett volna. 

Érdemes rászánni az időt és meghallani az orvosok
figyelmeztetését, hiszen nem győzik elégszer mondani: a
legnagyobb számban előforduló súlyos betegségek minde-
gyikéről elmondható, hogy egy időben elvégzett szűrővizs-
gálattal a tünetmentes, úgynevezett rákmegelőző állapotok
diagnosztizálhatóak és jó eséllyel gyógyíthatóak még a
rosszindulatú térfoglalás előtt.

A legtöbben azért nem mennek el a vizsgálatokra, mert a fe-
szített munkatempó mellett sok időt vesz el a beutalók és az
időpontok kérése, az eredmények megérkezéséig pedig
plusz energiákat emészt fel az aggodalom. 

A magánintézmények szolgáltatásai közül a legkeresettebbek
éppen ezért azok a szűrőcsomagok, amelyek a szakmai aján-
lások alapján egy időpontra szervezik azokat a szakorvosi
vizsgálatokat, amik egy teljes kivizsgáláshoz szükségesek. A
szűrőcsomagok célja, hogy egyszerűen elvégezhető, a vizs-
gált személy számára kellemetlenséget nem okozó, alkalmas
módszer segítségével mutassa ki a rejtett, tüneteket és
panaszokat még nem okozó betegségeket. Ha a szűrővizs-
gálat eredménye negatív, akkor nemcsak a páciens, hanem
az érte aggódó családtagok is megkönnyebbülnek. A negatív
eredménnyel záruló szűrővizsgálat lélektani haszonnal is jár,
hiszen egészségünk megerősítésének köszönhetően a ben-
nünk lévő feszültség oldódik, és energikusabbá, optimistáb-
bá válunk.

Ha az eredmény pozitív, a szűrővizsgálat időben előbbre
hozza a diagnózist és a kezelést. Az időnyerés nagyobb e-
sélyt ad a súlyosabb következmények elkerülésére, vagy a tel-
jes gyógyulásra, mintha a páciens a tünetek és panaszok
megjelenése miatt fordult volna orvoshoz.

Fontos, hogy a szűrésen először résztvevő páciens

előzetes tájékoztatása minden esetben megtörténjen, és ez
ne csak az előzetes felkészülésre (éhgyomor, vizsgálatok
várható ideje), hanem magára a vizsgálatokra is vonatkozzon,
hiszen egy laikus számára nem egyértelmű, hogy mi történik
pl. a sebészeti szűrővizsgálat során. Amennyiben a pszichés
felkészülés lehetőségét megkapja a páciens és egy fél nap
alatt meg tudja oldani az összes szükséges orvosi vizsgálatot,
akkor a következő alkalommal már talán halogatás nélkül
kérni fogja az éves szűrés időpontját. 

Életet adó felelősség

Szűrések a Telki Kórház Rendelőintézetében:

Komplex szűrés 20-40 év között: 105.000,- Ft
40 év felett: 135.000,- Ft

Vizsgálatok: belgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat,
szemészeti szakorvosi szűrővizsgálat, sebészeti
szűrővizsgálat (proktológia, sérv, visszér), fül-orr-
gégészeti szakorvosi szűrővizsgálat, fogászati szűrővizs-
gálat, komplex hasi ultrahang, mellkas röntgen, EKG (12
csatornás nyugalmi), laborvizsgálatok (vérkép, süllyedés,
vércukor, bilirubin, GGT, GPT/ALT, GOT/AST, alk. fosz-
fatáz, kreatinin, KN-urea, koleszterin, HDL-koleszterin,
triglicerid, húgysav, nátrium, kálium, kalcium, foszfor,
vizelet, székletből vérkimutatás) szükség esetén diétás
tanácsadás

Hölgyek részére: nőgyógyászati szakorvosi szűrővizs-
gálat és cytológia, emlő ultrahang, valamint 40 év felett
terheléses EKG, mammográfia + emlő ultrahang és OMD
(csontsűrőség mérés teljes testen) 

Urak részére: urológiai szakorvosi szűrővizsgálat,
valamint 40 év felett terheléses EKG és PSA-szűrés
(prosztatarák szűrése)

Alap szűrés: 88.000,- Ft

Vizsgálatok: belgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat,
EKG (12 csatornás nyugalmi), szemészeti szakorvosi
szűrővizsgálat, komplex hasi és kismedencei ultrahang,
mellkas röntgen, laborvizsgálatok (vérkép, süllyedés, vér-
cukor, bilirubin, GGT, GPT/ALT, GOT/AST, alk. foszfatáz,
kreatinin, KN-urea, koleszterin, HDL-koleszterin,
triglicerid, húgysav, nátrium, kálium, kalcium, foszfor,
vizelet, székletből vérkimutatás)  

Hölgyek részére: nőgyógyászati szakorvosi szűrővizs-
gálat és cytológia, emlő ultrahang, valamint 40 év felett
mammográfia és emlő ultrahang 

Urak részére: urológiai szakorvosi szűrővizsgálat és
PSA-szűrés (prosztatarák szűrése)

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

Időpont egyeztetés: 40-372-300 


