


Az önkormányzatiság
világában októbertől
októberig tart az év,
tehát hamarosan a cik-
lus utolsó negyedébe
lépünk. A ciklusprogram-
ban szereplő terveket,
vállalásokat majd’
100%-ban teljesítettük,
de a hátra lévő,
valamivel több, mint egy
év alatt még sok min-
dent meg lehet és meg
kell oldani, köztük
néhány olyan ügyben is
kiemelt feladatunk van,
mely ügyek túlmutatnak
önmagukon és arról
beszélnek, hogy mit

gondolunk Telkiről, mit tartunk fontosnak, hogyan gondolko-
dunk a közügyekről, a közösségről.
A Boszorkányvölgy (069) közvilágítása több ciklus óta megol-
datlan. A kialakult nehéz, kusza helyzetet sikerült kibogozni, a
szálakat szétfésülni. Újra bebizonyosodott, hogy az önkor-
mányzat jogi értelemben nem vét, és korábban sem vétett
hibát, ellenben a közműtársulás és az építő közösség sok te-
kintetben elszámolással tartozik a tulajdonosok felé. A terület
egykori parcellázása, fejlesztés és koncepció nélküli
értékesítése, az építőközösség és közműtársulás működése,
az eredeti ingatlantulajdonosok spekulációja, a hibás
helyzetértékelés végül patthelyzethez vezetett és a Boszor-
kányvölgy továbbra is sötét maradt. Ezért - és nem jogi
kötelezettség miatt - erkölcsi, közösségi, képviseleti köte-
lessége az önkormányzatnak, hogy megoldást találjon a
helyzetre. Lehetőségeink azonban korlátozottak.
Kerestem a külső forrást, de sem az energiaszolgáltatókkal,
hálózatfejlesztőkkel folytatott tucatnyi többfordulós tárgyalás,
sem a pályázatok nem vezettek kézzelfogható eredményre.
Ennek ellenére nem adtam fel, és végül eljutottunk oda, hogy
bár jogilag valóban nincs kötelezettsége az önkormányzatnak,
de az önkormányzat közösség iránti felelősségének nevében
a képviselő-testület elé terjesztettem egy olyan javaslatot,

amely alapján tavasszal, nehezen, de megépülhet a teljes
közvilágítás a Boszorkányvölgyben. A javaslat szerint az
önkormányzat tervez, engedélyeztet, bonyolítja a közbeszer-
zést, szervezi a beruházást, végzi a műszaki felügyeletet.
Átadás után vállalja a hálózat üzemeltetési és karbantartási
költségeit. Fizeti az önkormányzati telkek után arányosan rá
eső fejlesztési költségeket, és ami a legfontosabb, előfinan-
szírozza az egész beruházást, tudva, hogy ennek egy részét
csak halasztva fogja visszakapni. Ha az arányokat nézzük, a
teljes beruházást tekintve közel 20, magát a kivitelezést te-
kintve 10% költséget pedig közvetlenül átvállal az önkor-
mányzat. A fejlesztés további költségeit azonban az ingat-
lantulajdonosoknak kell állniuk. Ez a becslések szerint ingat-
lanonként mintegy 250 ezer forint. 
Ahogy a Hosszúháton a csatornázással kapcsolatban, úgy itt
is megkérdezzük a lakókat, hogy ilyen feltételek mellett
szeretnék-e a fejlesztést. A Hosszúhát egymillió forint feletti
ingatlanonkénti hozzájárulásához képest ez a konstrukció
annyival kedvezőbb, hogy úgy gondolom, ebben az esetben
valószínűleg támogatni fogják az itt élők a beruházást. Ha így
lesz, akkor tavasszal belevágunk a fejlesztésbe és végre a
Boszorkányvölgy is fényre derül. Minden ingatlantulajdonost
értesíteni fogunk a részletekről.

A közoktatás teljes átszervezése Telki magas színvonalú
általános iskolai oktatását közvetlenül érintette. Azért, hogy a
megszokotthoz mérhető, vagy esetenként annál jobb oktatás
legyen elérhető Telkiben, új megoldásokat kell találnunk. A
tehetséggondozást végző, az előző tanév végén létrejött
Diákakadémia az a program és egyben ernyőszervezet,
amely alá a tehetséggondozáson kívül az iskolánkban létező
összes, az állami közoktatás keretében már nem működő
szolgáltatást besoroljuk. A Diákakadémia finanszírozása
azonban innentől kezdve közös, de az államtól független
feladat. Hogy a finanszírozás technikai lehetőségét
megteremtsem, és a kezdeti lépéseket finanszírozzam, úgy
döntöttem, hogy létrehozom a Diákakadémia alapítványt.  Ez
az alapítvány lesz az intézmény, amely finanszírozza és
szülők által működteti az iskolai tehetséggondozás progra-
mot, a Diákakadémiát és a telki oktatás többletszolgáltatásait.
Ennek az alapítványnak a működéséhez kérem a szülők,
támogatók, cégek, vállalkozások, civilek, segítők és az önkor-
mányzat anyagi és erkölcsi támogatását.

Telkiben nincs könyvtár. Sem klubház. A könyvtár működtetése
kötelező önkormányzati feladat. Egy korszerű könyvtár és
klubház olyan intézmény, amely jelképezi a közösség szelle-
mi, civilizációs igényszintjét, megteremti a lehetőséget a
kultúra iránt fogékony és érdeklődő embereknek a
találkozásra, művelődésre. Az iskolában működő iskolai
könyvtár a közoktatás átszervezése miatt többé már névleg
sem alkalmas közkönyvtári funkciók betöltésére, a Telkiben
működő közösségi csoportoknak pedig nagy szükségük van
egy befogadó épületre. A régi orvosi rendelő helyén ezért
többfunkciós intézményt igyekszünk kialakítani a közkönyvtári
és klubházi működés biztosítására. Ha jól mennek a dolgok,
akkor tavasszal ezt a beruházást is elkezdjük. A könyvtár
fejlesztését személyesen is támogatni igyekszem, mert az
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Előző számunkban örömmel adtunk
hírt arról, hogy a Volánbusz Zrt. komoly
és lényeges változást jelentő járat-
sűrítést tervez térségünkben. A beha-
rangozott szeptemberi módosítást azon-
ban egy ideig úgy tűnt, elhalaszthatja a
közlekedési társaság.
Augusztus közepi tájékoztatásuk szerint
a Zsámbéki-medencét kiszolgáló
autóbuszjáratok közlekedésében 2013.
szeptember 1-jétől életbe léptetni ter-

vezett menetrend-módosítás, illetve kínálatbővítés
bevezetésére egyelőre nem kerülhet sor, mivel a változás
magába foglalja Herceghalom elővárosi autóbusz-hálózatba
történő bekapcsolását is, amelynek feltétele volt a
településen belüli megállóhelyek kiépítése, illetve forgalomba
helyezése. Herceghalom polgármesterének tájékoztatása
alapján azonban a létesítendő buszmegállók tervezési és

kivitelezői munkái csak októberre készülhetnek el, így a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghatározott, a me-
netrend bevezetéséhez szükséges feltételek egyelőre nem
teljesültek. Közölték azt is, hogy a térséget érintő kom-
plexebb módosítás bevezetésére várhatóan a decemberi
menetrendváltással, vagy röviddel azt követően kerülhet sor.
A Volánbusz azonban szeptember 1-jétől mégis eszközöl
pozitív változásokat a Telkit érintő tömegközlekedésben! A
herceghalmi feltételek teljesülése nélkül is jó irányban módosít
a közlekedési társaság, hiszen – amint keretes tájékoz-
tatónkból is kiderül –, a reggeli és délutáni csúcs-időszakok-
ban járatsűrítést hajtanak végre a Budapest-Perbál-Zsámbék
útvonalon, és a hétvégi éjszakai busz is (a 0:05-öshoz hason-
lóan körjáratként) közlekedik a tanév kezdetétől fogva.

Bízzunk benne, hogy a változások hatására végre kényelme-
sebbé és kevésbé zsúfolttá válnak majd a buszjáratok, kul-
turált tömegközlekedést biztosítva az utazók számára!

szb

Mégis megvalósul a járatsűrítés!

Örömmel értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2013. szeptember 1-jétől Budapest – Perbál – Zsámbék vi-
szonylatokban a reggeli, illetve délutáni csúcsidőszakokban a megfelelő, zsúfoltságmentes eljutási
lehetőség biztosítása érdekében új járatok indulnak, elsősorban Budakeszi, Gimnázium és Perbál között:

794, 795 Budapest – Perbál – Zsámbék
– 794/446 járatszám alatt iskolai előadási napokon új járat közlekedik:

794/446 ind.: 7:00 Perbál, aut. ford. – érk.: 7:55 Budapest, Széna tér
– 794/452 járatszám alatt iskolai előadási napokon új járat közlekedik:

794/452 ind.: 14:00 Perbál, aut. ford. – érk.: 14:22 Budakeszi, gimnázium
– 794/454 járatszám alatt iskolai előadási napokon új járat közlekedik:

794/454 ind.: 15:00 Perbál, aut. ford. – érk.: 15:22 Budakeszi, gimnázium
– 794/453 járatszám alatt iskolai előadási napokon új járat közlekedik:

794/453 ind.: 13:33 Budakeszi, gimnázium – érk.: 14:00 Perbál, aut. ford.
– 794/455 járatszám alatt iskolai előadási napokon új járat közlekedik:

794/455 ind.: 14:33 Budakeszi, gimnázium – érk.: 15:00 Perbál, aut. ford.
– 795/459 járatszám alatt iskolai előadási napokon új járat közlekedik:

795/459 ind.: 15:33 Budakeszi, gimnázium – érk.: 16:10 Zsámbék, Szent István tér

789 Budapest – Páty – Perbál – Zsámbék
– 789/11 járatszám alatt hétvégi napokon új járat közlekedik.

789/11 ind.: 0:50 Budapest, Széna tér. – érk.: 01:55 Zsámbék, Szent István tér

A részletes menetrendeket keressék honlapunkon, a www.volanbusz.hu internetes oldalon, illetve 
tájékozódjanak a megállókban kihelyezett indulási jegyzékekből.

ügyet kiemelten fontosnak, értéknek, a mai világban
jelképerejűnek tartom. Várom azok csatlakozását, akik hason-
lóan gondolkodnak, és segítenék a könyvtár létrejöttét,
működését. A klubok, kisközösségek számára az intézmény
természetesen rendelkezésre fog állni.

Idén is lesz “Beszélgessünk!” A telki.hu honlapon és a Telki

Facebook csoportban meghirdetem, hogy mikor, hol várom
egy kötetlen beszélgetésre az érdeklődőket azért, hogy ne
csak hivatali órában, vagy közmeghallgatáson tudjunk beszél-
getni, hanem egy tea vagy kávé mellett, kötetlenül is.

Deltai Károly 
polgármester
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A tavasz és nyár folyamán nagyot lépett előre településünk a
közlekedésbiztonság tekintetében.

Az április vége óta folyó munkálatok során megújult 3 fontos
csomópontunk, új járdaszakaszok jöttek létre, és ami talán a
legfontosabb, az eddiginél jóval biztonságosabban kelhetnek
át a gyalogosok a főút 3 újabb pontján!

Ma már kijelölt gyalogátkelőhely van a végre közúton is lakott
területnek számító Hóvirág utcai kereszteződésben, az
iskolánál lévő Muskátli utcai csomópontban, és a Budajenői
úton lévő buszmegállónál is. Mostanra tehát megduplázó-
dott, és 6-ra nőtt a faluszerte található „zebrák” száma, ami
fontos és óriási ugrás a gyalogosok biztonságát tekintve.

A település 2 végén lévő csomópontokban megújultak, illetve
átkerültek a buszmegállóhely-öblök, míg a Muskátli utcánál
egy teljesen új megállópárt hoztak létre. Innentől kezdve
tehát az eddiginél kulturáltabb körülmények között, - az Újfalu
és a Boszorkányvölgy környékén lakók számára örömteli

módon – eggyel több megállóhelyen lehet fel- és leszállni a
Volánbusz járataira.
Végül fontos megemlítenünk, hogy az átépített csomópontok
az őszi ültetések után nyerik el végleges arcukat.

szb

Kis lépés Telkinek, de óriási ugrás a
gyalogosoknak

Ilyen volt

Elkészült a Muskátli csomópont is

Augusztus közepén végéhez értek a munkálatok a
Muskátli csomópontnál, így elkészültek a buszmegállók, a
gyalogátkelő, valamint a kapcsolódó járdaszakaszok is.
A munkálatokat a VIANOVA 87. Zrt. végezte, a beruházás
összköltsége 44,5 millió forint volt.
Az iskolakezdéstől fogva továbbra is zebraőrök segítik
itt a gyermekek átkelését a reggeli időszakban, és
szeptembertől a főút ezen szakaszán fokozott közúti
ellenőrzésekre lehet számítani! Mindenki nagyon ügyel-
jen a szabályos közlekedésre!

Ilyen lett
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény a 42/B.§ (1) bekezdés alapján a tartás helye szerinti
illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez.
Telki Község Önkormányzata annak érdekében, hogy törvényi
kötelezettségének eleget tegyen, kéri a Tisztelt Lakosságot,
hogy a tartásában lévő ebről/ebekről a mellékelt adatlapot
az abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek, és Telki
Község Polgármesteri Hivatalánál (Telki, Petőfi u. 1.) elhe-
lyezett gyűjtőládába  2013. szeptember 30-ig visszajuttatni
szíveskedjenek.
Az adatlapot ebenként szükséges kitölteni, aki több eb tulaj-

donosa, az adatlapot az önkormányzatnál szerezheti be, vagy
a Telki község honlapjáról - www.telki.hu – töltheti le.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 42/B.§(5) bekezdés alapján az
eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban
meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére
bocsájtani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga
után. Az Átv. 43.§. ( 1) bekezdésében foglaltak alapján, aki
tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére,
kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti, vagy
annak nem tesz eleget, harmincezer forint állatvédelmi bírsá-
got köteles fizetni.
Kérjük szíves együttműködésüket!

Telki Község Önkormányzata

EBÖSSZEÍRÁS
Adatlap

Az eb tulajdonosának neve: ………………………………….........................……………………………..........………..……………
Az ebtartó neve (ha nem azonos a tulajdonossal): ……………………...………………………………………….…………………..
Az ebtartó lakcíme: ………………………………………………………………..……………………………………….………….….
Telefonszáma: …………….……...…….……………. Elektronikus levélcíme: …………………………………………….……...
Az eb fajtája: ……………………….…………………………… Neme: ………………………………….…………….…………….…
Születési ideje:………………..………………………….. Színe: ……………………………………………….………….................
Hívóneve: ……….………………………….… Az eb tartási helye: ………………………………………….……………................
Amennyiben már rendelkezik vele, a beültetett transzponder sorszáma, a beültetés időpontja: ………………………………...
…………………………………………………….....……………………………………………………………….………….…………...

A beültetést végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ………………………………….……………………….
……………………………………..………………………………………………………………….……………………….……………...
Ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja: ………………………..…………………………………………….……………...
Az ivartalanítást végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ……………………………………………………..
………………………………………….…………………………………………………........………………….................…….............
Az eb oltási könyvének száma: ………………………………...........................................………………........................................
Az oltási könyvet kiadó magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: …………………………………….…………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………….……….……………...
Az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja: ..……………………………………………………………….………………...
A védőoltás során használt oltóanyag neve, gyártási száma: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………………………………………………………………….…….………...
Az oltást végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ……………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………...........................………………….........................
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának ténye, időpontja: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….
Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma, kiállításának időpontja: ……………………………………………...
...............................................................................................................................................………………….............................
A kiállító magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………………………...
…………………………...………………………………………………………………………………………………….………….……..
Az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adat: ………………………………………………………
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát kérjük csatolni!

Felhívás ebösszeírásra!
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Pályázat tanulmányi ösztöndíjra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Telki Község Önkormányzata tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) Ör.
számú rendeletének megalkotásával lehetőséget kíván teremteni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyen-
lőségének biztosításához.

A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesületben sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, a művészeti iskolá-
ba járó tanulók tanulmányi költségeikhez, illetve a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
közreműködésével az intézményben szervezett, idegen nyelvű oktatás támogatására szolgáló, nyelvtanulásban résztvevő
tanulók ösztöndíjat igényelhetnek a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságtól.

A sport, a művészeti és az idegen-nyelv tanulási ösztöndíjra pályázati adatlap benyújtásával lehet jelentkezni 2013.
szeptember 30-ig.

Támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft-ot).

Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft, maximum 10.000 Ft lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok:
a) pályázati adatlap (letölthető a honlapról vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán)
b) tanulmányi jogviszony igazolása
c) az osztályfőnök támogató javaslata
d) Sport egyesület elnökének vagy a művészetoktatási intézménynek a támogató nyilatkozata

Egyéb részletek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011.(06.29.) Ör. számú rendeletben olvashatók, amely letölthető a
Telki Portálról.

Halász Terézia
A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
TELKI KÖZSÉG

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
Telki község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a 8/2012. (05.01.) Ör. számú rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre.

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és
természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén végez a törvényben meghatározott
környezetvédelmi tevékenységet.

A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.
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Az AVE Tatabánya Zrt.
tájékoztatása szerint az új
Hulladéktörvény által e-
lőírt feltételeknek meg-
felelően a hulladékgaz-
dálkodási feladatokat

(szemétszállítás és kezelés) településünkön 2013. július 1-től
a jogutód, Vértes Vidéke Kft. végzi.

Az átadásra azért volt szükség, mert a törvény előírja, hogy
szolgáltatási engedélyt a jövőben csak többségi önkor-
mányzati tulajdonú cég kaphat.

Nem nyújtható támogatás annak:

a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási- vagy csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatás-

ban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

a) A kitöltött Pályázati Adatlapot, 
b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést,
c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját,
d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrásokat.  

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2013. SZEPTEMBER 30.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Telki Községháza,
Titkárság (1. épület)
2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell küldeni a titkarsag@telki.hu email címre

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:              

A beérkezett pályázatokat Telki Község Képviselő-testülete - a környezetvédelmi feladatokkal megbízott Bizottság
javaslata alapján - bírálja el.

A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

MEGÁLLAPODÁS - ELSZÁMOLÁS

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt.

A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program lezárását követő év április
5-ig köteles elszámolni. 

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a Képviselő-testület a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.) Ör. - szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Ren-
deletek tára menüpont alatt.

A jogutód végzi a szemétszállítást
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Telki Egészségnap
2013. szeptember 21-én újra az egészségünk lesz a
középpontban
Idén 11. alkalommal rendezzük meg az Egészség napját Telki-
ben. Ez a nap az, amely a testi és lelki egészségről, az
egészséges életmódról, a mozgás öröméről és
fontosságáról, az emberi kapcsolatokról, a test és lélek har-
móniájának fontosságáról szól. Telki egy különleges adottságú
falu, ahol a szép és egészséges környezetben élők tenni is
hajlandók a kapott kincsek megőrzéséért, és ennek látható
eredménye van. Az állapotfelmérések alapján a megyei
ÁNTSZ orvosai  megállapították, hogy Telki lakosainak
általános egészségi állapota kiemelkedően jó, és feltűnő,
hogy szinte minden vizsgált személy jóval fiatalabbnak látszott
a tényleges koránál. Szeretnénk, ha ez a helyzet a jövőben is
jellemző maradna településükre, így a megkezdett programot
tovább folytatjuk. 

Idén is fontos szerep jut az állapotfelméréseknek, szűrővizs-
gálatoknak, tanácsadásnak. Az ÁNTSZ orvosai és
egészségügyi dolgozói vérnyomásméréssel, vércukor és
koleszterin szint, testzsír és testtömeg index meghatározás-
sal, és az ehhez kapcsolódó életmód és dietetikai tanácsadás-
sal állnak rendelkezésre. Eljön hozzánk a budakeszi Geridor
Optika látásvizsgálatra, látásélesség felvételére, a szükséges
korrekciók megállapítására, szemfenék vizsgálatra, szem-
nyomás mérésre, és tanácsadásra a kontaktlencsével és
szemüveggel kapcsolatos kérdésekben.

Az Országos Mentőszolgálat szakembereinek vezetésével
újraélesztési és elsősegély-nyújtási bemutató lesz. Telkiben
az iskola épületén belül, a Globall hotelnél és az orvosi ren-
delőben is van defibrillátor, de fontos, hogy hirtelen gond
esetén segítséget tudjunk nyújtani. Vegyük át szakemberek
irányítása mellett, mit és hogyan segíthetünk rosszullét, bale-
set esetén, hogy pontosan mi a feladatunk az orvos, a mentő
megérkezéséig. Öt perc minimálisan szükséges, míg a hivatá-
sos segítség ideér, ezen idő alatt, ha tudunk szakszerűen és
gyorsan segíteni, életet menthetünk. Senki nem tudhatja,
mikor kerül ilyen helyzetbe. Készüljünk fel rá, jöjjenek el a

bemutatóra és tanuljuk meg a feladatainkat, hogy vészhely-
zetben gyorsan és sikeresen tudjunk segíteni!

VIGYÁZAT, EHETŐ! Érdekel, hogy mi került a tányérodra,
milyen tájfajták vannak, és hogyan lehet vegyszermentesen
termeszteni őket? Tudni akarod, hogy a paprikán és az ízte-
len paradicsomon túl mi minden kerülhet a fazékba? A
KOKUKK egyesület, mely a telki piac elindításával és
szervezésével sokat tett a tudatos, egészséges táplálkozásért
Telkiben, most egy filmvetítéssel, utána pedig közös beszél-
getéssel próbál segítséget nyújtani azoknak, akiknek fontos
az egészségük. Itt lesz velük a Rakottkert főzőiskola – Kósa
Gabival és Téglássy Jankával – és gyakorlatban is bemu-
tatják, milyen ízletes dolgokat lehet készíteni a finom alapa-
nyagokból. A kóstolóra mindenkit szeretettel várunk.

Az ebédlő előtti zöld területen gyerek játszóház lesz. Aprók
és nagyobbak próbálhatják ki magukat, és ügyességüket
Rácz Ildikó tehetségfejlesztő matematika tanár irányítása
mellett a logikai játszóházban. Sokfajta játék és arcfestési
lehetőség várja a gyerekeket.

Folytatjuk a különböző sportágak bemutatását. A foci, kosár-
labda és RG mellett az idei év újdonsága, a Taekwondo szak-
osztály bemutatója, valamint íjászat és lövészet várja az
érdeklődőket, ahol mindenki kipróbálhatja ügyességét,
képességeit, és végül figyelmükbe ajánlom a mobiltelefon
hajító versenyt. Férfi, női és gyermek kategóriák versenyzőit
oklevél, érem, és egyéb nyereményekkel díjazzuk. Első alka-
lommal rendezzük meg Telki tollaslabda bajnokságát, a
versenyt férfi, női, és házaspár kategóriában hirdetjük meg.
Előzetes nevezést a terihal1722@gmail.com e-mail címre
várjuk.

Lehet jönni, mozogni, játszani, szurkolni. Hajrá TELKI!!!

Halász Terézia
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Lövészet a telki egészség-
napon
Természetesen nem éles lőfegyverekkel, hanem az azokkal
teljesen megegyező kinézetű, és látszatra hasonló működési
elvű airsoft fegyverekkel. 

A rendvédelmi és katonai lövészetre való felkészítésben a
sportlövészet típusai közül az IDPA és a IPSC lövészeti sza-
kág a legalkalmasabb, hiszen sport (így versenyzési)
lehetőségek közé szorítva , az életszerű helyzetekhez igazít-
va, objektív értékelési rend alapján tudja megmutatni a
versenyző, lövő felkészültségét, és alkalmas a fejlődés
objektív mérésére is. Röviden jellemezve a sportág szabályait,
a versenyzőnek egy adott jelre a célokat önállóan, a lehető
legpontosabban és leggyorsabban kell leküzdenie, a szabá-
lyok adta keretek között.

Tehát nem elég, hogy pontosan kell lőni, hanem gyorsan is,
és a legoptimálisabb módon kell a pályákat teljesíteni. A
lövészeti stílus dinamikus és két ugyanolyan pálya nem kerül
kiépítésre. A pályák hossza 5 métertől akár 50 méterig terjed-
het, különböző akadályelemekkel tűzdelve. A célok száma és
típusa is változatos. Számuk meghaladhatja akár pályánként
a 15-20 célt. Papír, valamint fém, védett és támadható célok
vegyesen találhatóak a pályákon.

Ez a sport javasolt akár kezdő, akár haladó lövészek
számára. Egy kínai bölcselet alapján „az erős ember legyőz
másokat, az igazán erős saját magát győzi le.” Itt ez az elv

minden szempontból érvényesül, hiszen a cél, hogy minél
pontosabban és minél gyorsabban küzdjük le a célokat – ha
már egyszer fegyveres szakmához kötődünk, vagy
fegyverekkel foglalkozunk.

Az IDPA és IPSC lövészi stílust éles lőfegyverekre tervezték,
azonban a gázüzemeltetésű airsoft fegyverek (GBB =
gázüzemű szánhátrasiklásos) révén lehetőség nyílt egy jelen-
tősen költséghatékonyabb gyakorlási módozatra. Működési
elve nagyjából azonos az éles lőfegyverekével, azonban a
lövedék energiája, a fegyver működése, és a hanghatás
lehetővé teszi a balesetmentes gyakorlás lehetőségét,
szinte bárhol. Az utánpótlás sport tekintetében a Magyar
Sportlövők Szövetsége is támogat minket, és versenyeinket
felvette az éves naptárába, valamint lehetőség van már gyer-
mekkortól a lövész sport gyakorlására és elsajátítására. Jelen-
leg a legfiatalabb sportoló 7 éves. Általánosságban 10 éves
kortól ajánlott egészen akár 100 éves korig.

Érdemes kipróbálni és megtapasztalni, hogy a videó-
játékokkal, filmekkel szemben mennyire összetett és mégis
élvezetes sport, megtartva a fegyverekkel kapcsolatos kaland,
kihívás érzetét.

A Telki Egészségnap alkalmából egy rövid bemutatót és
versenyt is rendezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk. 
Érdeklődni lehet Vass Imrénél, a 06-30-403-1483 telefonszá-
mon. Amennyiben internetes elérhetőséggel rendelkeznek,
úgy tekintsék meg promóciós videóinkat a:
https://www.youtube.com/watch?v=3XXXDybH9bU és a
https://www.youtube.com/watch?v=Ee5xG7_WEhc oldalon.
Keresni a Sólyomszem Lövésztáborra kell.

Program:
Időpont Helyszín
9.30 Foci Műfüves focipálya
9.45 Lövészet Iskola  melletti terület
9.50 Mobil hajító verseny Iskola melletti zöldterület
10.00 Logikaland játszóház Iskola előtti zöldterület 

Arcfestés
10.00 Szűrővizsgálatok kezdete Tornaterem melletti osztályok
10.30 RG szakosztály bemutatója Tornaterem
11.00 Teakwondo szakosztály bemutatója Tornaterem
11.15 OMSZ elsősegély bemutatója Tornaterem melletti osztály
11.20 Tanár-diák kosárlabda mérkőzés Tornaterem
11.30 Vigyázat, EHETŐ! Filmvetítés Iskola étterme

Beszélgetés, ételkóstoló
12.20 Budajenő- Telki kosárlabda Tornaterem 
14.00 Íjászat Iskola melletti zöldterület
14.30 Tollaslabda bajnokság Tornaterem
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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.
Jöjjenek, járuljanak hozzá a közbiztonság erősítéséhez!
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Telki Község Önkormányzata és a
Pipacs Galéria szeretettel meghív-

ja Önt és Kedves Családját a 
Festészet Napja alkalmából 

rendezett kiállítására. 

Kiállító művészeink:

Villáminterjú az ötletgazdával, Drexler Máriával

Honnan jött a táncház ötlete?
Az eredeti ötlet nem az enyém, hanem egy barátnőmé, aki
egy évvel ezelőtt, Dunaharasztiban hívta életre a Dunaha-
raszti Sváb Táncházat. Én magam is táncolok velük, és úgy
gondoltam, hogy ennek a mintájára Telkiben is létre lehetne
hozni egy ilyen rendezvényt.

Hol tartanak az előkészületek?
Nagyon sok segítséget kaptam az önkormányzattól azzal,
hogy ez a cikk megjelenhet, ezen kívül szórólapok és plakátok
is lesznek. Meghirdetjük a Facebookon a Telki csoportban,
illetve a szeptember 28-án megrendezendő Oktoberfesten,
majd az október 12-i Falukáposztáján a Dunaharaszti Sváb
Táncház is eljön Telkibe, hogy néhány táncot bemutatva rek-
lámozza a rendezvényt. Ezen kívül felkértem Wenczl József
tánctanárt és koreográfust, hogy vezessen be minket a sváb
tánc világába.

Mikor lesz az első tánc?
Október 15-én, este fél 7-től, majd ezt követően minden ked-
den a Pajtában. Táncoljunk egy jót!

Az előző évekhez hasonlóan idén is lesz Oktoberfest Telki-
ben.

A rendezvény 2013. szeptember 28-án, 15 órától lesz a
Pajta-Faluházban.

Kökény Marianna festőművész
Márton Ildikó festőművész

Scheer Gizella festőművész
Szőke Gábor festőművész

Vaskóné Gálfi Erzsébet festőművész

A kiállítást 2013. október 18-án (péntek) 18.30 órakor
Zimonyi Adrienne nyitja meg.

(Közreműködőink: Ványi Viktória vers, valamint a Kiss Zenede telki tagozatának növendékei. 
A megnyitót Maronics Kata zongorajátéka kíséri.) 

A kiállítás 2013. október 27-ig látogatható. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Támogatóink: Telki Község Önkormányzata, Friss Kenyér Pékség és Kávézó Telki

Sváb táncház indul a Pajtában

Oktoberfest idén is!

Meghívó
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A közelmúltban meglepő felfedezés történt a Telki gördeszka
pályánál található parkban. A nyárfák alatt, a díszcserjék
között elszórtan szinte mindenhol védett orchideák nyílnak.
Számuk 100 tő körüli, de valós egyedszámukat nehéz megál-
lapítani, mivel a nagy termetűek mellett igen aprók is vannak.
Sok helyütt a sűrű bozótos elrejti ezeket a kevésbé feltűnő
botanikailag izgalmas, különleges, természetvédelmi szem-
pontból értékes növényeket.
Az orchideák évelő, gumós vagy gyöktörzses lágyszárú nö-
vények, amelyeknek mérsékelt övi fajai talajban gyökereznek,
míg trópusi fajai epifitonként főleg a fákon élnek.
Nagy szín- és formagazdagság, változatos megjelenés
jellemzi az orchideákat. A ma élő virágos növények legfaj-
gazdagabb családjának több mint 25.000-re becsülik a
fajainak számát.
Hazai orchidea fajaink a kosborfélék családjába tartoznak,
azon belül 22 orchidea-nemzetség 67 faja vált eddig ismertté,
de ez a szám a kutatásoknak köszönhetően emelkedik. Nap-
jainkban is kerülnek elő, ismeretlen fajok, az azonos fajhoz
tartozó egyedek között is nagy változatosság tapasztalható,

mindemellett a kosborfélékre jellemző a hibridizáció is. 
A Telki környéki erdőkben is több helyen található orchidea,
így erdei sétáink során láthatunk bíboros kosbort, kardos,
fehér és piros madársisakot, madárfészek orchideát, kétlevelű
sarkvirágot, gérbicset, szúnyoglábú bibircsvirágot, vörösbar-
na, széleslevelű és kislevelű nőszőfüvet, de egy olyan
nőszőfű kisfajt is azonosítottak az idei évben, amelynek
hazai előfordulásáról ezidáig csak kétes adat volt.
A gördeszka pályánál talált orchideák túlnyomó része fehér
madársisak és széleslevelű nőszőfű, de előkerülhetnek
köztük még ritka, ún. kisfajok is.
A hazai orchideák előfordulhatnak mocsár és lápréteken,
nedves és száraz gyepekben, erdőkben, de az ember által
bolygatott másodlagos élőhelyen is, pionír növényként. 
A gördeszka pályánál pár évvel ezelőtt végzett talajművelési
és kertészeti munkák megváltoztatták a talaj szerkezetét,
lefedettségét és vízháztartását, a kivágott fák helyén kialakuló
félárnyékos helyeken megjelentek és virágoznak az
egyébként talán évek óta ott lappangó orchideák.
Az orchideák rovarmegporzásúak vagy önmegporzók, tokter-
mésükben sok ezer nagyon apró, porszerű mag fejlődik, ter-
jedésüket a szél segíti. A magok nem tartalmaznak a
csírázáshoz szükséges, elegendő tartaléktápanyagot, ezért a
földre hullva a gombákkal való szimbiózisra, szoros együtt-
élésre vannak utalva. A növények fejlődéséhez és életben
maradásához nélkülözhetetlen a mikorrhiza gomba jelenléte,
ezért kiásásuk, átültetésük nem járhat sikerrel, csak az
orchidea értelmetlen pusztulását okozza.
Minden hazai orchideára jellemző, hogy nagyon sérülé-
kenyek, rosszul tűrik a környezet változását. Fennmaradá-
sukat veszélyezteti a klímaváltozás, károsítás, taposás,
élőhelyük bolygatása, intenzív vegyszeres mezőgazdasági
tevékenység, gyűjtés, túltartott vadállomány, erdőirtás,
beépítés, invazív fajok terjedése, stb. Ma már mindenhol
ritkuló állományai vannak, sok helyütt már eltűntek fajok,

éppen ezért is hazánkban minden orchidea faj
jogszabályi védelem alatt áll.
Az orchideák védelme érdekében megha-
tározó élőhelyük megfelelő kezelése, amely
biztosítja további fennmaradásukat, állomá-
nyuk megőrzését. Pl. a vegyszeres gyomirtás
mellőzése, cserjék visszaszorítása, teljes
árnyékolás megelőzése, vegetációs időn túli
talajmunkák, stb. Mindemellett fontos, hogy a
látogatók ne szakítsák le, ne ássák ki, vagy
tapossák le ezeket a védett növényeket,
hiszen ezzel természetkárosítást követnek el,
legfőképpen pedig megakadályozzák azt,
hogy gyermekeink, unokáink is gyönyörköd-
hessenek ezekben a ritka és különleges
növényekben.
A gördeszka pályánál kialakított park Telki
egyik színfoltja lett a telepített, valamint a már
eredendően ott élő gazdag növényvilágá-
nak, és nem utolsósorban a fák és cserjék ágai
közt fészkelő vagy megbújó madárvilágának
köszönhetően. Vigyázzunk rá és védjük ter-
mészeti értékeinket!

Vass Imréné

Orchideák Telkiben

fehér madársisak

széleslevelű  nőszőfű
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Közösség

Helyiek előnyben!
Telki lakossága az elmúlt években megsokszorozódott. Na-
gyon sok a kisgyermekes, gyermekes család, és ennek
megfelelően már nem csak alvó településként „használják”
Telkit, hanem szép számban idejük nagy részét itt töltik el.
Ennek ellenére, habár sokan veszik igénybe a helyi vál-
lalkozások, árusok és a piac szolgáltatásait, de még mindig
nem elegen. Pedig ki kellene használni ezt a lehetőséget, és
ahelyett, hogy nagyobb településekre járnának át vásárolni,
előnyben kellene részesíteni a helyi vállalkozókat! Ugyanis
egy település gazdasági erőnléte nagyban függ a
jövedelemtermelő és megtartó képességétől: ha a megkere-
sett jövedelmet nem helyben költjük el, hanem távolabb, más
városokban, nem járulunk hozzá megfelelő mértékben
településünk fejlődéséhez. A helyi terméket nem úgy kell
felfogni, hogy ez egy unikum, ami csak itt van, hanem a
lényege, hogy helyben lett előállítva, árusítva (élelmiszer,
iparcikk, stb.), ami a helyi gazdaságot lendíti fel! 

További előnyök a helyi vállalkozások igénybevételéből
adódóan: 
– segíthetjük a helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz

kötődő munkahelyek megőrzését vagy létrehozását,
ezzel hozzájárulunk a munkanélküliség és a térségi elván-
dorlás csökkenéséhez,

– növelhetjük a helyi vállalkozások bevételeit, aminek helyi
társadalmi hasznai is vannak (közösségi kiadásokra
fordítható adóbevétel, stb.),

– segíthetjük a hátrányos helyzetben lévők megélhetését,
– számos helyi termék szorosan kapcsolódik a hagyo-

mányokhoz – amennyiben érdeklődünk az ilyen jellegű
tárgyak iránt, az segíti a településre, tájra jellemző
motívumok, szokások fennmaradását, újjáélesztését, a
helyi identitás megerősödését,

– a helyi termékek előállításának folyamata sokszor turisz-
tikai látványosság és program lehet, így a termékek vásár-
lásával elősegítjük a térség idegenforgalmi kínálatának
bővülését,

– az áruszállítás okozta környezetszennyezést is csökkent-
hetjük, hiszen nem több száz, vagy ezer kilométerről
érkeznek az áruk, hanem közvetlen közelről – kedvező
esetben az alapanyag is a településről való (zöldség,
faáru, stb.),

– mindezeken túl közösségépítő és identitáserősítő
szerepe is van az adott településre nézve.

A helyi kisbolt, a piaci árus jóval drágább, mint a nagy
bevásárlóközpontok – vetik ellen sokan. Ami egyrészt triviali-
tás, másrészt viszont nem is mindig igaz. Az utazáson meg-
takarított üzemanyag (ami nemcsak költség, hanem
környezetszennyezés is), a helyi bevásárlás kisebb
időigénye, a jó minőségű, rugalmas szolgáltatás akár anya-
gilag is kárpótolhat minket a valamivel magasabb árakért. És
akkor még nem beszéltünk a barátságos kiszolgálásról, és
arról, hogy másnapig hitelünk van, ha otthon maradt a
pénztárcánk.

Vegyük számításba: ha nem figyelünk rájuk, és hagyjuk
tönkremenni a helyi boltokat, szolgáltatókat, egy nap arra
ébredünk, hogy egy kiló kenyérért, a hipermarketben elfelejtett
sárgarépáért, egy másnapra bekért fotókartonért is fel kell
kerekednünk a szomszéd városba! Ugye, ezt senki nem
kívánja?!

A több mint tízéves fűnyírónk kése az idők során csúnyán ki-
csorbult. A vásárlás helyén (közeli barkácsáruház) nem kis
szaladgálásba került, mire előkerítettek nekünk egy kompe-
tens személyt. Ő viszont csak a vállát vonogatta: pótalkatrészt
amúgy se nagyon tartanak, és ezt a típust már régen nem
gyártják. Olcsón vásárolhattunk volna egy másikat, de akkor
dobjuk ki a még működőképes régit?! A helyi boltban aztán
pár száz forintért megéleztették a régi késünket, de újat is
tudtak volna hozni.

Kokukk Egyesület

VÍVÁS
Immár 6. éve Telkiben!  Versenyzők és szabadidős vívók
részére!
A Telki Se vívószakosztálya tanfolyamot indít 8-12 éves fiúk-
nak és lányoknak.
Jelentkezés folyamatosan!
Edzések helye: Telki Általános Iskola, 2089 Muskátli u. 1.
Edzések ideje: hétfő és szerda 16-17-ig

Ugyanitt hétfőnként 18.30-20.00 között várjuk a felnőtt
vívókat is!
Jelentkezni 0630/ 6994583
Szívós Kittinél szkitticsi@freemail.hu
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Zimonyi Adrienne decoupage
(dekupázs) művész 2010 óta
készít különleges ajándéktár-
gyakat. Közösségünk/falunk
életében sokáig kulturális
szervezőként dolgozó alkotó
figyelmét az egyik telki vásáron
keltették fel ezek a szalvéta-
technikával készült egyediségek.

Egyik oktatójától az olaszországi
hagyományos technikákat,
másik tanítójától pedig elsősor-
ban a szecessziós vonal

művészeti ismereteit sajátította el. A dekupázs egy folyama-
tosan fejlődő művészeti ág, amely igényli a technikák, alap-
anyagok naprakész ismeretét, ezért állandó tanulást igényel. 

Adrienne munkáit elsősorban tradicionális decoupage stílus-
ban készíti. Alkotásaira jellemzőek a földszínek, így például a
barna, a bézs és a zöld különböző árnyalatai. Célja, hogy

szépet és maradandót hozhasson létre műveivel.

Többször jelent meg a telki nagyközönség előtt is munkáival,
hiszen a Pipacs Galériában, Márton Ildikó festőművész
kezdeményezésére, rendszeresen részt vesz a csoportos
kiállításokon. Önálló kiállítása 2011-ben volt Herceghalmon.
Elsősorban rendelésre dolgozik, itthon főként egyedi céges,
külföldön pedig különleges egyéni ajándékok fűződnek a
nevéhez. Mint meséli, rendkívül népszerűek a megrendelő
saját fotója alapján készített, személyes alkotásai.

Közeljövőbeli tervei közé tartozik egy helyi tanfolyam
indítása, amelyet több művészeti területen dolgozó alkotókkal
együtt szeretne tartani. Adrienne kiemelte, hogy kétféle
kurzust képzelt el: egy vegyes, több kézműves ágat érintő 6-
10 alkalmasat, és egy tematikus decoupage-t, ahol egy-egy
alkalommal a résztvevők önállóan képesek lesznek
elkészíteni egyedi ajándéktárgyakat. Ez a szabadidővel ren-
delkező felnőttek, például kismamák és nyugdíjasok
számára vonzó programnak ígérkezik.

Zimonyi Adrienne 1999 óta él férjével Telkiben. A miskolci
születésű alkotó 2006-2010 között aktívan bekapcsolódott
Telkiben az eredeti szakmáját jelentő kulturális programok
szervezésébe. Visszavonulását követően továbbra is
részese a helyi művészeti életnek, hiszen a Márton Ildikóval, a
Pipacs Galéria tulajdonosával, a galéria kiállításait szervezi.

A képeket készítették:
Horizont/FOG és ZA.

szb

A Hónap alkotója: Zimonyi Adrienne
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XI. Európai Uniós Ifjúsági Sakkbajnokság, Mureck,
Ausztria -Persányi Barnabás Európai Uniós bajnok,
Persányi Nóra bronzérmes!

Ifjú sakkozóink számára ez a nyár sem telt el izgalmas
sakkverseny nélkül. Július 31. és augusztus 8. között az
Osztrák Sakkszövetség rendezésében került lebonyolításra a
XI. Európai Uniós Ifjúsági Sakkbajnokság a stájerországi
Mureck városában. (Korábban ezen a versenyen szerzett
aranyérmet 10 évesen Rapport Richárd is.) A bajnokságra az
uniós országok - egyebek között Írország, Anglia, Fran-
ciaország, Finnország, Litvánia, Belgium, Németország, Ausz-
tria, Csehország, Szlovénia, Luxemburg, Bulgária, Horvát-
ország - mintegy 80 versenyzőjüket delegálták. A 9 napos
verseny során minden indulónak naponta egy, átlagosan 3
órás partit kellett játszania. A lányok és a fiúk közös mezőny-
ben indultak, de külön lettek értékelve. A partik többségét
élőben, az Interneten keresztül is közvetítették a rendezők.

Pregitzer tanár úr tanítványainak nemcsak a murecki
városházán uralkodó 40 fokos kánikulával és a néha 5 órásra

nyúló, kimerítő partikkal kellett megbirkózniuk, de az osztrák
szálláson 9 napon keresztül fix menünek tekinthető ketchu-
pos sültkrumplival is. Ennek ellenére Persányi Barnabás
nagyszerű formában versenyzett és már a második forduló
után a mezőny élére állt. A hatodik fordulóban ugyan az 1521
Élő-ponttal rendelkező szlovén versenyzőnek sikerült
megközelítenie Barnabást, de míg versenyzőnk a következő
fordulót is győzelemmel zárta, addig szlovén ellenfele
kikapott. Innentől simán futott be telki tanulónk az első
helyre, és 7 győzelemmel, valamint 2 döntetlennel veretlenül
érdemelte ki a hatalmas kupát, az Európai Unió Ifjúsági Bajno-
ka címet. Nővére, Persányi Nóra számára csak a brit
versenyzővel vívott utolsó, nyertes partija után egy órával
derült ki, hogy a lányok közt befutott a bronzérmes helyre, és
ő viheti haza az ezzel járó kupát, miután mind a vele addig
fej-fej mellett haladó, 1541 Élő-ponttal rendelkező horvát,
mind az 1577 Élő-pontos bolgár lány kikapott saját parti-
jában, így végül ők is Nóra mögött végeztek. 

Gratulálunk telki versenyzőinknek szép teljesítményükhöz és
Gyuri bácsinak sikeres felkészítő munkájához!

EU-s bajnok Telkiből
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A 2013. évi modern táncsportok világ-
bajnokságát idén Szigetszentmiklóson
rendezték meg június 20-23. között, ahol
idén is nagyon fiatal csapatot indított
Judit és Orsi. Tanítványaik 6-12 évesek
és nagyon szépen szerepeltek! A 4
napos verseny második napjára osztot-
ták a Sport Rocky kategóriát, ahol szerb
ellenfeleink voltak 2 számban is.

Páros mini kategória világbajnokai Csiz-
madia Hanna és Varga Krisztián, akik
még csak első és második osztályos
tanulók, 3 éve kezdtek táncolni. (Páros
Mini kategória, 3 induló)

Páros mini kategória 2. helyén végzett
Horváth Jázmin és Bényei Borisz, akik
nagyon sokat fejlődtek idén. ők még
csak 1 éve táncolnak együtt, de nagyon
nagy az összhang köztük. Mindketten a
telki általános iskola elsős tanulói.

Páros mini kategória 3. helyén végeztek
országos bajnokaink, Szabó Panna és
Engler Rudolf, akik szintén nagyon fiata-
lok még, hisz ők is csak 2.-3. osztá-
lyosok. 

Következő kategória a Páros youth, ők
egy korosztállyal idősebbek, 9-12 év
közöttiek. Világbajnoki aranyérmet nyert
Demeter Vivien és Dinnyés László páro-
sunk. (Páros Youth kategória, 3 induló)

Youth páros kategória 2. helyén végzett
országos bajnok párosunk, Horváth
Panni és Barta Péter. 

Az ellenfél szerb táncospárt kizárták a
versenyből, mert szabálytalan volt a
táncuk koreográfiája.

Majd következtek a kiscsoportok, ahol
szintén a minik (6-9 évesek) táncoltak
előbb. Világbajnoki első helyen
végzett, Váradi Zsófia-Kajtor Kamilla-
Horváth Jázmin-Csizmadia Hanna for-
mációja. (mini kiscsoport, 2 induló)

Második helyezést ért el két elsős és
egy ovis Sport Rockysunk, Csala Réka-
Kováts Anna Zsófia-Vukmann Vanessa. 

A verseny következő száma volt a
Youth kategória kiscsoportja.
Világbajnok a szerb csapat lett. 2.
helyen a Telki SE versenyzői, Pataki
Kata - Varga Evelin - Horváth Panni-
Demeter Vivien - Horváth Panna össze-
állítású csapatunk végzett. (Youth kis-
csoport, 2 induló)

Gratulálunk a Telki SE Sporttánc Sza-
kosztály versenyzőinek és edzőinek,
Péterfy Juditnak, valamint Hortobágyi
Orsinak! 

Sport tánc
toborzó

A Telki SE Sport Tánc szakosztálya
tanfolyamot indít 6-15 éves lányok-

nak és fiúknak. 

Jelentkezni folyamatosan lehet!

Az edzések helye: 
Pipacsvirág Általános Iskola,

2089 Muskátli u. 1.

Az edzések ideje: 
hétfő és péntek 16.00-17.00, ill.

17.00-18.00

Jelentkezés: 
Péterfy Judit vezető edzőnél -

judit@sportdance.hu , 
06/30-950-6966

Telki SE SPORT ROCKY sikereink! 



www.telki.hu

17Természet

www.telki.hu

A kedvtelésből tartott kisállatok vásárlását, befogadását és
tartásmódját számos jogszabály szabályozza, amelyeket min-
den állattartónak be kell tartania. Az alábbiakban ezekből a
jogszabályokból szeretnénk rövid összefoglalót adni. 

Tájákoztató „Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény” alapján

Az Országgyűlés az Állatvédelmi Törvényt annak tudatában
alkotta, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes
élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása
minden ember erkölcsi kötelessége.

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. A jog-
szabály értelmében a “jó gazda gondossága” kiterjed arra,
hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson,
amely az annak fajára, fajtájára, nemére, korára jellemző
fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak,
egészségi állapotának megfelel, valamint tartási, takarmány-
ozási igényeit kielégíti. Gondoskodni kell az állat megfelelő
elhelyezéséről, tisztán tartásáról, felügyeletéről, legalább
napi egyszeri ellenőrzéséről. Biztosítani kell az állat
megfelelő nevelését, kiképzését és szükség esetén a gyógy-
kezelését is. Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugta-
lanító állatokat elkülönítve kell tartani. Az állattartó gondoskod-
ni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy
mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biz-
tosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás
lehetőségét. A szabadban tartott állatot védeni kell a ked-
vezőtlen időjárás káros hatásaitól és természetes ellen-
ségeitől. Az állandóan bezárva tartott állat számára tartója
köteles megfelelő mozgásteret biztosító férőhelyről gondo-
skodni. A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a
közterületről köteles eltávolítani.

Az állat szállításakor az állat élettani szükségleteinek
kielégítéséhez szükséges feltételeket a szállítónak biztosíta-

nia kell, viselkedési szükségleteire pedig figyelemmel kell
lennie. Az állatot olyan szállítóeszközön kell szállítani, amely
annak sérülést nem okozhat, és megvédi az időjárás káros
hatásaitól.

Az állatot nem szabad kínozni, emberre vagy állatra uszítani,
illetőleg állatviadalra idomítani.

Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes
állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat
elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

Beavatkozás érzéstelenítés nélkül csak akkor végezhető, ha
az érzéstelenítés, illetőleg az ehhez szükséges rögzítés
legalább akkora fájdalommal járna, mint a beavatkozás. Az
állat küllemének megváltoztatása érdekében, továbbá más,
nem az állat egészsége vagy későbbi egészségkárosodásá-
nak megelőzése céljából történő sebészeti beavatkozás - az
ivartalanítás és a fajtajelleg fenntartása kivételével - nem
végezhető.

Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani
nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minősül
különösen az élelmezési cél, a prém termelése, az
állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, sérülés, a
fertőzésveszély, a kártevők irtása, a másként el nem
hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás.
Az állat életének kioltása (néhány kivételtől eltekintve) csak
kábítás után történhet. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a
kisállatok végleges elaltatása előtt az állat már öntudatlan
állapotba kerüljön. Az állat életének kioltása szakszerű gyor-
sasággal és a legkisebb szenvedéssel járjon.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok
kíméletére, védelmére vonatkozó jogszabály vagy hatósági
határozat előírását megsérti - magatartásának súlyához,
ismétlődéséhez igazodó - állatvédelmi bírságot köteles
fizetni.

A kedvencállatok tartásának 
jogi szabályozása
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Tájékoztató „A veszélyes állatokról és tartásuk
engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes ren-
delet” alapján

Hazánkban a veszélyes ebek közé tartozik a pit bull terrier és
annak keverékei, valamint bármely, hatósági határozatban
veszélyes ebbé nyilvánított eb. Egzotikus kedvencállatok
közül gyakran találkozhatunk csuklyásmajomfélékkel, a hül-
lők közül aligátorteknőssel, keselyűteknőssel, boával,
anakondával, tigrispitonnal, kockáspitonnal, sziklapitonnal,
ametiszt kígyóval, mérgessiklófélékkel, viperafélékkel,
csörgőkígyófélékkel, valamint a siklófélék egyes mérges
fajaival. Gerinctelenek közül veszélyes állatoknak minősül-
nek a gömbhasú pókok, a fésűspókfélék és a skorpiók. A gaz-
dasági haszonállatok közül veszélyes állat a strucc. A fel-
soroltakon kívül számos egyéb faj is veszélyes állatnak
minősül, ezek csatoltan megtalálhatóak a jogszabályban.

Veszélyes állat tartása, országba történő behozatala
előzetes hatósági engedélyhez kötött. 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetőleg a
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem
tartozó veszélyes állat tartására a jegyző adhat engedélyt. Az
engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha a tartás
a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti vagy nem
veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei - ideértve a
tartáshoz szükséges szakismeretet is - biztosítottak.

A természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg a nemzetközi
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes
állatok tartását a természetvédelem illetékes állami szerve
engedélyezi.

A veszélyes állat tartási helyéül szolgáló ingatlanon az állat
fajának feltüntetésével a veszélyre felhívó, jól látható, tartós
jelzést kell elhelyezni.

Az állattartó veszélyes állatát közterületen csak átmenetileg,
közvetlen és állandó felügyelettel, ember és állat életét, testi
épségét nem veszélyeztetve tarthatja.

A veszélyes állat tartójának gondoskodnia kell arról, hogy az
állat közterületre vagy más magánterületére ne juthasson be.
Ennek hiányában tartási engedély nem adható.

A veszélyes állat tartását jogszabály vagy hatósági határozat
megtilthatja, illetve feltételekhez kötheti. 

Veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy
kaphat, aki legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai
gyakorlattal, valamint a tartási hely közvetlen szomszédainak
beleegyező nyilatkozatával rendelkezik. Teljesíteni kell a biz-
tonsági előírásokat.

Méreggel ölő állatfajok közül csak az tartható, amelynek
marása ellen hatásos szérum rendelkezésre áll. A terráriumon
jól láthatóan fel kell tüntetni a méreggel ölő állat veszélyét
jelző figyelmeztetést. A tartóhely nem maradhat a tulajdonos
felügyelete nélkül idegenek jelenlétében.

Tájékoztató „A Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény 266., 266/A. és 266/B. §-ai”
alapján

Vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő, aki veszélyes eb tartásával kapcsolatos
kötelezettségét megszegi, aki veszélyes ebet tenyészt, az
ország területére behoz, onnan kivisz, versenyeztet, vagy
engedély nélkül tart.

Bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntetendő, aki veszélyes ebet őrző-védő feladat
végzésére tart, kiképez, illetve veszélyes ebbel ilyen feladatot
végeztet.

Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen
állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntettet
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő. Aki állatviadal céljára gerinces állatot tart, tenyészt,
kiképez, idomít vagy forgalmaz, vétséget követ el, és két évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Fontos az egészsége?
Szeptembertől újra indul a 3-1-2
Meridiántorna Klub Telkiben.

A torna szerdánként 10 órától kezdődik,
az időjárástól is függő helyszín viszont
még alakulóban van.

A részletekkel kapcsolatban hívja
Köveskuti Tündét 
+36-30-212-6952

Bejelentkezés szerdára hétfő estig lehet-
séges.

További információk: www.312.hu
A torna minden korosztály számára

INGYENES!
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 
06-30-291-8414

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

Ebben a hónapban
elkerülte falunkat a
gólya.

kertfenntartás, 
kertgondozás,

kertépítés,
fakivágás,
fűkaszálás

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



20 Hirdetés

2013 augusztus

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!

 


