


Telki a napokban egy
röpke pillanatra ismét az
országos médiumok fóku-
szába került. Persze, mint
minden csoda, harmad-
napra a kiemelt média-
érdeklődés is nyomtalanul
eltűnt. E néhány nap alatt
azonban, mint cseppben a
tenger, megmutatkozott a
politikai közhangulat
anatómiája. Talán nem
tanulság nélkül való egy
pillanatra elgondolkodnunk
mindezen. Miről is van
szó?

Közeledik az országgyűlési
választás, beindult az

országos kampány. A pártok offenzívába lendültek minden
fronton. Telkiben is megjelent közterületi pártaktivitás kor-
mánypárti és ellenzéki oldalon egyaránt. Telki Képviselő-
testülete észlelve a tendenciát, állásfoglalást fogalmazott
meg, miszerint nemkívánatosnak tartja a megosztó pártpoli-
tikai aktivitásokat Telki közterületein és igyekszik korlátozni a
zavaró politikai tevékenységek megjelenését közterü-
leteinken. Egyúttal megismételte, hogy az Önkormányzat lapja
és honlapja továbbra sem fogad politikai hirdetést.

Telki - mondhatjuk: hagyományosan – igyekszik kerülni a
direkt pártpolitizálást. A Testület eltérő világnézetű emberek-
ből áll, de senki nem indult pártszínekben és mindenki képes
és hajlandó csak és kizárólag a helyi érdekek mentén megfo-
galmazni álláspontját. A sokszínű Testület ennek az alapelvnek
a betartásával remekül együtt tud dolgozni. A helyi ügyeket
soha nem rendeltük alá semmilyen pártérdeknek, és azt
tartjuk kívánatosnak, ha ez így is maradna. Ezért született az
állásfoglalás.

Honlapunkat, mint a legtöbb önkormányzati portált, monitoroz-
za az MTI, így a helyi hír bekerült a napi hírek nagy kalapjába,
melyből a sajtó szemezgethet. Elsőként az Index.hu talált
rá. Mivel az ország szélsőségesen átpolitizált, megosztott
hangulatában a normális válik extrémmé, az amúgy mínuszos
kis hír érdekessé vált. De az Index.hu sem tudott kibújni
bőréből és az eredeti „Pártatlanul” című írást az országos
hisztériához fazonírozva, torzítva interpretálta, miszerint „Tel-
kiben nem kampányolhatnak a pártok.  A hírt helyreigazíttat-
tam, amit az Index.hu meg is tett. 
Íme. „Telki polgármestere, Deltai Károly cikkünkre reagálva
kijelentette, hogy cikkünk címével és egyik állításával szem-
ben a valóság az, hogy Telkiben is kampányolhatnak a pártok,
sőt, két ízben ezt meg is tették már, hiszen a pártok eltiltása
a közterületi kampányolástól nem lehetséges és nem is történt
meg. Mint kifejtette, arról van szó, hogy a pártok ezer és egy
módon tudják hallatni hangjukat, el tudják juttatni üzeneteiket

mindenkihez a rendelkezésükre álló csatornákon. Nem szük-
séges ehhez Telki közterületeit használniuk. Abban a testület
– és azt gondolom, hogy a lakosság zöme is – egyetért, hogy
Telki egyik pozitív értéke a sok közül az, hogy arra törekszik,
hogy a helyi kérdésekben a helyi szempontok érvényesül-
jenek és ne távoli pártérdekek. Hasonlóképp egyetértés lát-
szik abban, hogy közterületeinket ne hagyjuk telerondítani
politikai plakátokkal, melyek tartalma, üzenete az égvilágon
semmi újat és említésre méltót nem tartalmazhat azon kívül,
ami amúgy is ránk ömlik a médiából. Az, hogy Telki ragasz-
kodik a politikai hisztériától mentes, békés viszonyokhoz,
szerintem fontos érték. Telkiben most még képesek együtt
élni, egymással párbeszédet folytatni és közös ügyekben
együtt cselekedni olyanok, akik amúgy más és más politikai
szekértáborokat tartanak szimpatikusnak. Közösen kell
erőfeszítéseket tennünk azért, hogy ez a párbeszéd-
képesség, a település egészséges működésének alapfeltétele
megmaradjon, még akkor is, ha ez a pártoknak nem érdeke.”
Közben számos más online, majd elektronikus és nyomtatott
sajtóorgánum idézte a testületi állásfoglalást, többnyire pon-
tosan.

A közösségi média, a telki nép hangja, az eredeti állásfoglalást
egyáltalán nem méltatta figyelemre. Azonban amikor megje-
lent a torzított indexes cikk, ez érdeklődést váltott ki. A
helyreigazítással mindenki számára egyértelművé vált, hogy
mi volt az eredeti szándék, és a legtöbb hozzászóló örömét
fejezte ki, hogy a Testület igyekszik a helyi normák közlésével
is rábírni a pártokat az önkorlátozásra. Úgy tűnik, a békés
hangulat valóban majd’ mindenki számára fontos érték.

Mi ebből a tanulság? Zaklatott, hisztérikus idők jönnek. Min-
dent meg kell tennünk, hogy a normalitás szigete maradhas-
sunk, hogy megőrizzük a méltóságunkat. A kampány után
egy nappal is feljön a Nap, és egymás szemébe kell néznünk,
együtt kell élnünk a mindennapokban, együtt kell működnünk
napi ügyekben. Ezt nem segíti, ha hagyjuk, hogy a
párthisztéria elragadjon minket. Tisztességes, békés, önkorlá-
tozó kampányidőszakot kívánok magunknak!

Deltai Károly
polgármester
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A polgármester naplója
A pártatlanság vélelme
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Jelen állás szerint, lapzártánkkor még nem tudható,
2014. január 1-től ki szállítja el településünkről a
szilárd hulladékot, mivel az első, erre irányuló
közbeszerzés az egyetlen jelentkező cég, a jelenle-
gi szolgáltató, a Vértes Vidéke Kft. jelentős
díjemelési kérelme miatt sikertelenül zárult.

A 2013. évi LIV., a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
törvény több helyen módosította az új hulladéktörvényt. 2013.
január 1-től csak állami vagy önkormányzati többségi tulaj-
donú vállalatok végezhetik a szemétszállítást. Emellett július
1-jétől csak minősítéssel rendelkező cég végezhet hul-
ladékgazdálkodást, és a törvény megtiltja, hogy a hul-
ladékkezelő cégek profitorientált alapon működjenek.

A közszolgáltatóknak 2013 januárja óta 0,34 eurós felügyeleti
díjat kell fizetni minden lakos után a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére. A hulladékszállítási
cégek terhei az év elején bevezetett lerakási járulékkal (idén
3.000 Ft/t, majd 2016-ig fokozatosan emelkedve eléri a 12.000
Ft/t-t), a júliustól élő rezsicsökkentéssel és az e-útdíjjal
növekedtek. Az új szabályozások alapján a hulladékszállítási
cégek költségei mintegy egyharmadával növekedtek, amelyet
azonban a szolgáltatók nem tudnak továbbhárítani a lakos-
ságra.

A hulladékszállítási díjak emelését ugyanis korlátozták, így a
természetes személy ingatlantulajdonosok, valamint a költ-
ségvetési szervek, illetve az ápolást, gondozást nyújtó
intézmények részére kiállított számlában meghatározott hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg a
törvény értelmében nem haladhatja meg a 2012. április 14.
napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt
összegének 90 százalékát.

2013. július 1-jei dátummal jogutódként a Vértes Vidéke Kft.
vette át az AVE Tatabánya Zrt. és az önkormányzatok között
meglévő lakossági hulladékkezelési szerződést.
Településünkön ugyanaz a személyzet, ugyanazokkal a jár-
művekkel, ugyanazokkal a feltételekkel végzi a hul-
ladékkezelési közszolgáltatást, csak immáron a Vértes Vidéke
Kft. égisze alatt. Az aktuális következő számlát ez a cég bo-
csájtja ki, és ez a rezsicsökkentés jogszabályának
megfelelően tartalmazni fogja a lakosságnak járó ked-
vezményt is.

Az AVE Tatabánya Zrt. cégvezetése a jogszabályi
változásokból származó, telki lakosokat érintő

eseményekről és tennivalókról a következő
tájékoztatást adta:

„Ez év január elején lépett hatályba az új Hulladéktörvény,
amely a hulladék begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási
feladatok engedélye mellett új, úgynevezett közszolgáltatói
engedély megszerzését írta elő ahhoz, hogy a vállalkozás a
lakosságnál keletkezett hulladékot kezelhesse.

Az új engedélyt csak azok a cégek kaphatják meg, ame-
lyeknek többségi állami, önkormányzati tulajdonosi
szerkezetük van. Társaságunk nem ilyen. A lakosság zavarta-
lan ellátása érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, az AVE Tatabánya Zrt. és az AVE Magyarország
Kft. közösen létrehozta a Vértes Vidéke Kft-t, amely önkor-
mányzati többségi tulajdonnal rendelkezik, tevékenysége
pedig a hulladékgazdálkodás, így megfelel a törvényi
feltételeknek.

Társaságunk tulajdonosai arról döntöttek, hogy a lakosság
kiszolgálását jelentő hulladékkezelést jogutódként átadják a
Vértes Vidéke Kft-nek. Az átadás jogi, gazdasági lépései
megtörténtek. A Vértes Vidéke Kft. jogfolytonosan átvette a
lakossági szerződéseket 2013. július 1. napjával, ettől az
időponttól kezdődően az Önök szerződéses partnere a
Vértes Vidéke Kft.. A feladat ellátásához jogutódként saját
állományába vette át a területen dolgozókat, a járműveket
pedig bérbe vette társaságunktól.

Fenti időponttól kezdődően már a jogutód Vértes Vidéke
Kft. teljesíti a megszokott járművekkel és személyzettel a
szerződésben foglalt feladatokat. A negyedéves szolgáltatás
elvégzése után, október hónapban fogja kibocsátani a július-
augusztus-szeptember hónapok számláját, amely már tartal-
mazni fogja a második félévtől életbe lépő rezsicsökkentés
összegét is. A napokban megküldött számla még az április-
május-június hónapok szolgáltatására vonatkozik.”

55 milliárd eurós bevételcsökkenés

A jövőre esedékes új hulladékgazdálkodási rend miatt a
legtöbb külföldi szolgáltató piacról történő kivonulása
várható, az itt maradók pedig áremelést fontolgatnak.

A szolgáltató multicégek piaci részesedése várhatóan
csökkenni fog. Leo Windtner, az AVE osztrák hul-
ladékgazdálkodási vállalat tulajdonosának, a felső-ausztriai
EAG-nak az igazgatója szerint az AVE számára 55 millió euró
bevételcsökkenést jelent az új hulladékgazdálkodási szabá-
lyozás.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Martfűn szolgáltató
Remondis már 2013. január elsejével döntött a kivonulásról,
és hat hónap türelmi idő után el is hagyta a térséget. A
települési hulladékot viszont 2-3 hétig senki sem szállította el,
így a katasztrófavédelem területileg illetékes szervezetének
kellett kijelölnie egy új szállítócéget. Erre az a júliusi
törvénymódosítás hatalmazta fel őket, amely szerint szük-
séghelyzetben kényszerszolgáltatót jelölhetnek ki, és szál-

Helyzetjelentés a hulladékszállítás kapcsán

A jogutód cég adatai:

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
társaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 55. 
A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. Tatabánya
város önkormányzatának többségi tulajdonában van.
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Közbeszerzés a hulladékszállítás kapcsán

A testület korábban, a települési szilárd kommunális hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
kötelező közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzésére
csak a jelenlegi szolgáltató, az AVE Tatabánya jogutódjaként
működő Vértes Vidéke Kft. nyújtott be pályázatot.
A testület azonban elutasította az ajánlatot, amely 2014.
január 1-től a díjak jelentős mértékű emelését tartalmazta
volna.

Utasváró pavilonok vásárlása

A képviselő-testület döntött arról, hogy a korábbi konstruk-
ciótól eltérően nem fogadják el az EPAMEDIA Kft. szerző-
désmódosítási javaslatát, helyette felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a buszvárók
megvásárlásáról, a Muskátli utcai megállók kapcsán.

szb

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

Helyesbítés
A szeptemberi számunk 6. oldalán megjelent, "Megvan, ki
építi a Zápor utcát" című cikkében sajnos elírás történt.
A felújítás költségét ugyanis 65%-ban vállalja a lakosság,
35%-ban pedig az önkormányzat!
A hibáért és az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk
az érintettektől!

Pontosítás
Az előző számunkban megjelent, Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatról szóló cikkünkben szereplő 130% helyett
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-a a rászorultság felső határa.
Tehát: „A Telki Önkormányzat 14/2011.(06.29.) tanulmányi
ösztöndíjakról szóló rendeletének 4.§. e.) bekezdése szerint
szociális szempontból rászorult az a hallgató, akinek család-

jában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át!”
Így tehát az ösztöndíj igénybe vétele is e határ alatt lehet-
séges.

Csatlakozhatunk a társuláshoz
Telki a feltételek letisztázását követően kérelmezte a nyáron
alakult Buda-környéki Önkormányzati Társulásba történő
felvételét, amely 2014. január 1-én valósulhat meg.
Az állami normatívák nélkül, önkéntes jelentkezésen alapuló
közösséggel településünk a jövőben szorosan együtt kíván
működni többek között a térfigyelő kamerarendszer pályáza-
tában, az erdei kerékpárutak létrehozásában, és javaslatot
tesz a közös médiaértékesítésre, az állategészségügyi járőr
megbízására, valamint a közlekedésfejlesztés területén.

lítójárműveket is rekvirálhatnak, ha a közegészségügyi
indokok úgy kívánják. Ezek a szükséghelyzetben kijelölt
kényszerszállítók automatikusan megkapják a hul-
ladékkezelési jogosítványokat.

Az EU vizsgálódik

Az Európai Unió a magyar hulladéktörvény rendelkezéseinek
néhány sorát vizsgálva igyekszik megállapítani, hogy az euró-
pai törvényekkel való összhangjuk megkérdőjelezhető-e.
Több más részlet mellett a hulladéktörvény azon szakaszait is
monitorozzák, amelyek csak többségi állami tulajdonú
cégeknek engedik, hogy települési hulladékkezelési szolgál-
tatást végezzenek.

Ellenőrzik továbbá, hogy a Hulladék Keretirányelvet
megfelelően ültették-e át a nemzeti jogba. A EU Bizottsága
vizsgálatot folytat a vállalkozás szabadsága, valamint a
versenyjog megsértése miatt is.

Mindeközben a magyar országgyűlés is foglalkozik a kérdés-
sel, és lapzártánkat követően elfogadott egy olyan nyi-

latkozatot, amelyben kéri, hogy az unió tartsa tiszteletben
hazánk szuverenitását, és ne akadályozza meg a rezsicsök-
kentést, és a hozzá kapcsolódó intézkedések véghez vitelét.

A téma tehát folyamatosan napirenden van, és ott is marad-
hat. Telkit nézve ez azt jelenti, hogy új tendert kell kiírni, hiszen
egyre inkább közeledik január elseje. Településünk vezetése
igyekszik minden eshetőségre felkészülni. Folynak a tár-
gyalások a jelenlegi szolgáltatóval egy átmeneti szerződés-
módosításról és keresik az együttműködést más cégekkel is. A
probléma országos léptékű, amelynek megoldására a parla-
ment képes. Ezért Telki megkeresi az érintett szaktárcák
vezetőit és az illetékes döntéshozókat. A legrosszabb
lehetőséget is számba véve pedig előre felvesszük a kap-
csolatot a katasztrófavédelemmel, hogy felkészüljünk az
esetleges krízishelyzetben szükséges teendőkre.

Bízzunk azonban benne, hogy a helyzet országos szinten és
Telki esetében is rendeződik, és a következő tenderen elfo-
gadható ajánlatot kap egy szolgáltatótól településünk a szilárd
hulladék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan!



A képviselő-testület a 30/2013. (IV.23.) Öh. számú határoza-
tával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkor-
mányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló, 8/2013. (III.
29.) BM rendeletben megjelent pályázati felhívásra, amely
azonban nem járt eredménnyel.

Ezt követően a testület úgy döntött, hogy engedélyezi a 2013.
évi költségvetésben gépjárművásárlásra elkülönített 1.000.000
Ft összegű előirányzat felhasználását - a közterület-felü-
gyeleti feladatok ellátására -, egy kis értékű használt gépjármű
(lehetőleg terepjáró) beszerzésére.

Az ennek köszönhetően megvásárolt Lada Niva terepjáró a
téli útviszonyok között nyújthat majd nagy segítséget a
közterület-felügyeleti, és más, akár katasztrófavédelmi vagy
mentési feladatok ellátásában. Az autót ugyanis egy komplett
katasztrófavédelmi csomaggal szerelték fel (pl. takaróval,
hólapáttal, stb.), hogy akár az erdei, csúszós utakon ragadt
járműveknek is segítséget nyújthasson, illetve a helyi
katasztrófavédelmi helyzetekben is helyt állhasson.

Így akár az is előfordulhat, hogy ha egy téli napon elakadunk
járművünkkel a környéken, ez az autó siet majd a segít-
ségünkre.

szb
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Karbantartási munkák
Nemrégiben karbantartási munkálatokat végeztek az iskola
melletti műfüves pályán, amelyek során a granulátum tisztítása
és utántöltése, a műfű felállítása, a labdafogó háló javítása a
két hosszanti oldalon, a pályavonalazás újrafestése és a
kapuk hálójának cseréje zajlott le.

Minket is kisegíthet a bajból az új autó
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Sikeres gyakorlatok

Nemrégiben, először az óvodában, majd
az iskolában tűz- és katasztrófavédelmi
gyakorlatot, az önkormányzatnál pedig
tűzvédelmi kiképzést tartottak.

A kiképzés és a próbák lényege, hogy
egy esetleges veszélyhelyzet esetén a

gyerekek és a pedagógusok is begyakorolt módon, könnye-
dén el tudják hagyni az épületeket, megelőzve az esetleges
nagyobb problémákat.

A gyakorlatok remekül szolgálták a tűz- és katasztrófahely-
zetekre való felkészülést, és minden résztvevő „jól vizsgá-
zott”.

Volán: újabb járat reggelente

A Volánbusz Zrt. szeptember 1-jét
követően ismét módosította a menetren-
det térségünkben.

A herceghalmi feltételek teljesülése
(megállók kiépítése) kapcsán elhárult az
akadály a település közösségi
közlekedési hálózatba történő bekap-

csolása elől, ami pedig számunkra még örömtelibb, a Perbál-
Telki-Budakeszi-Budapest vonalon is lehetőség nyílt egy
újabb, reggeli járat indítására.

Október 21-től tehát iskolai napokon 794/450 járatszám alatt
8:00-kor Perbálról autóbusz indul Budapest (érk. 8:50) irányá-
ba, a reggeli csúcsidőszak zsúfoltsági problémáinak eny-
hítésére.

szb

Felelős ebtartás

Előző számainkban egy kétrészes összefoglalót olvashattak
a kedvencállatok tartásának jogi szabályozásáról, amelyet
kiegészítve szeretnénk felhívni a figyelmet néhány fontos és
aktuális gondolatra az ebtartás kapcsán.

Telki - sok más településhez hasonlóan - nemrégiben tel-
jesítette az ebösszeírás törvények általi kötelezettségét. Ezt
ugyanis 3 évente feltétlenül meg kell tennie falunknak, azon-
ban nem cél a kutyatulajdonosok ennél gyakoribb (a törvény
lehetőséget ad a sűrűbb felmérésre) megkeresése.

Sajnos még mindig gondot okoz egyes ebtartóknak, hogy
sétáltatáskor a kutyapiszkot eltakarítsák kedvencük után. Egy-
két zacskó magunknál tartása és azok használata pedig sok
bosszankodástól megkímélhetné lakostársainkat! Gondoljunk
bele, mi sem örülnénk, ha a házunk előtt vagy köztereken
ilyen éktelenkedő „termékek”-et találnánk, és nekünk kellene
mások helyett eltakarítanunk ezeket, vagy ha esetleg beléjük
lépnénk.

A sétáltatáskor, bármilyen aranyos és barátságos is ebünk,
tartsuk pórázon, és még az erdő szélén történő sétál-
tatáskor is ügyeljünk arra, miként engedjük szabadon
kutyánkat. Ne engedjük, hogy védett gomba- vagy növényfa-
jokat ássanak ki, és azt is tartsuk szemünk előtt, hogy
vadászati szezonban az erdő területén kutyánkat akár vad-
nak is nézhetik! Emellett további szigorítás várható ezen a
területen, és a póráz nélküli ebeket a vadászok akár jogsze-
rűen kilőhetik (mivel azok űzhetik a vadakat), a gazdáikat
pedig bírság megfizetésére kötelezhetik.

A lényeg tehát, hogy mindig felelősségteljesen járjunk el az
ebtartás és -sétáltatás során, hiszen ez egy közösségi
elvárás, amely ráadásul sok esetben jogszabályi alátá-
masztással is bír!

Megkezdődött a fűtésszezon

A fűtésszezon indulását megelőzően
már július 1-től járják településünket a
kéményseprők. Akiknél már ellenőriz-
tek, tudják, hogy a nyári rezsicsökkentés
értelmében ennél a szolgáltatásnál is
mérséklődtek a díjak (részletek külön
táblázatunkban).

A hideg, szélcsendes időben, az elsősorban szilárd tüzelésű
kazánok és kandallók működtetése akár jelentős szmoghoz is
vezethet, főként akkor, ha a hagyományos tüzelőanyagok
mellett válogatás nélkül kerülnek elégetésre különböző
műanyagok és nem tüzelésre való tárgyak. Ezért kérjük
lakostársainkat, hogy mellőzzék ezeknek az anyagoknak az
égéstérbe jutását, hogy ne lepjék el az így keletkező,
különösen mérgező anyagok a telki levegőt!
Ez mindannyiunk közös érdeke!

szb

A Magyar Kémény Kft. központi
elérhetősége:

06-40-918-025/209. mellék
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Az egészség, az egészséges életmód, a betegségek
megelőzése, korai kiszűrése, és a különböző sportok voltak
a szeptember 21-i Egészségnap fókuszában.
A szép számmal jelenlévő érdeklődök sokrétű programokon
vagy bemutatókon vehettek részt. Az egészségügyi szűrések
mellett elsősegély oktatás, családi és csoportos sportprog-
ramok és bemutatók szerepeltek a palettán. Kóstolhattunk
egészséges ételeket, célba lőhettünk, és azt is megtapasztal-
hattuk, hogy akár 50-70 méterig is elhajítható egy mobiltele-
fon.
Az elsősegély előadáson megtudhattunk, hogy egy baleset
vagy veszélyhelyzet során mi a teendőnk (a legfontosabb a
sebesült állapotának gyors felmérése és a mentők azonnali
hívása), és a bátrabbak akár az újraélesztés egyes fázisait is
kipróbálhatták.
A remek családi és közösségi programon mindenki szánhatott
egy kis időt az egészségére, és kaphatott jótanácsokat a
helyes életmóddal és táplálkozással kapcsolatban.

szb

Egy nap az egészség jegyében
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Káposztasavanyítás sok tánccal
Szép időben, mondhatni október közepe (12-e) ellenére
szokatlanul kellemes melegben került sor a hagyományos
Falukáposztájára.

A Káposztasavanyító Fesztivál egy kellemes szombat délutáni
programot ígért az érdeklődőknek. 4 óra körül megindult a
savanyítás, azaz a csömöszölés, miközben Bánó Attila
jóvoltából a csípős és kevésbé csípős Telki Káposztás
Slambuc közül csemegézhettek a jó étvágyú résztvevők.

Aztán Barthos György vezetésével a szakácsbrigád
elkészítette a töltött káposztát is, amely most is nagy sikernek
örvendett. A finomság osztását követően a Drexler Mária
szervezésében induló Sváb Táncházhoz kapcsolódóan tartot-
tak egy bemutatót, majd miután mindenki elkészült a saját
kézzel készült savanyú káposztájával, egy sikeres esti dél-
szláv táncház keretében mulathattak az érdeklődő telkiek.

Remek hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlott a ren-
dezvény, amely üde színfoltja Telki közösségi életének.

szb
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A Budakeszi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság
kezdeményezésére, a Budaörsi Rendőrkapitánysághoz tar-
tozó, Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területén található
9 település önkormányzatának együttműködésével szer-
veződött meg a szeptember közepi jótékonysági bál Telkiben!

A Globall Football Park&Sporthotelben tartott karitatív ren-
dezvény a neves fellépőknek és a sok érdeklődőnek hála
nagy sikerrel zajlott. A célként kitűzött Dacia Duster gépjármű
árának ugyanis majdnem 80%-a összejött (3,5 millióból 2,7

millió forint), amely így a települések lakosszám-arányos hoz-
zájárulásával együtt lehetővé teszi a Budakeszi Rendőrőrs
számára a 4 kerék meghajtású jármű megvételét.

A gépkocsival így a környék adottságaihoz igazodóan a
rendőrségnek a téli útviszonyok közepette is lehetősége
lesz intézkednie, és a mostani helyzettel szemben a jövőben
rossz időben is eljuthatnak majd oda, ahová eddig a normál
rendőrautókkal nem tudtak.

Sikeres településközi összefogás
Telkiben

Jubileumi sörfesztivál Telkiben
2013. szeptember 28-án került
megrendezésre az V. Telki Sör-
fesztivál.

Egész délután tartott a sürgés-
forgás, berendezték a Pajtát,
valamint az udvart a sörpadokkal,
és igazi Oktoberfest hangulatot
idéző díszítés került az ajtóra és

gerendára. Elfoglalta helyét a
Paulaner sörcsap, a sercegő
kolbász és a sülő csülök is.

A hivatalos megnyitó keretében
a szervező Réthy Imre csapra
verte az első hordó sört, majd
egy-egy pereccel jutalmazták a
legeredetibb női és férfi bajor
öltözetet viselő vendégeket. Az
Oktoberfest hangulatához iga-
zodva a zenét a Dicke Schwäne

sváb zenekar szolgáltatta, és különböző táncokkal lépett fel a
Dunaharaszti Sváb Táncház is.

Az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez, mert a hűvöskés
levegő mellett egész délután gyönyörűen sütött a nap,
beragyogva az udvart és a vendégeket. Naplemente után a
Pajtában lépett fel a Twin Ciyy Rock and Country Band, egy
mintegy másfél órás műsorral, ezt követően ismét a sváb
zene alapozta meg a jó hangulatot egészen a záróráig.

Drexler Mária
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Az idei kiállítás jubileumi volt, hiszen már 5. éve, hogy a
Pipacs Galéria szervezői várják a látogatókat e jeles napon.
A galéria 5 éve csatlakozott az országos kezdeményezéshez,
és Szent Lukács, a festők védőszentje napján kitárja kapuit
és együtt ünnepli a festészetet a művészekkel és a művészetet
szeretőkkel.
Az estét Deltai Károly polgármester beszéde nyitotta meg,
majd ezt követően immár hagyományosan fiatal művész-
palánták adtak színvonalas műsort. Először a perbáli Ványi
Viktória mondott el egy szép verset, majd a Kiss Zenede
növendékei léptek fel. Csiba Anna Sára gitárjátéka után egy
ének tercettet (Csányi Dorottya, Lengyel Anna, Nikl Noémi)
hallgathattak meg a jelenlévők.
A kiállításra ellátogató vendégek ezúttal sem csalódhattak,
most is neves, Telkiben eddig még be nem mutatkozott kortárs
művészek nívós munkáival találkozhattak.
Megismerkedhettek Kökény Marianna budapesti fotó- és fes-
tőművész fotorealista festményeivel.
Kiállítóként bemutatkozott a fejér megyei Perkátáról érkezett
Vaskóné Gálfi Erzsébet, akinek jóvoltából több zsűrizett képet
is láthattak az érdeklődők.
Egy fiatal, Egerben élő, autodidakta művész, Szőke Gábor
portréjait is megcsodálhatták a látogatók.
Márton Ildikó, a galéria tulajdonosa, erre az alkalomra is
érdekes képpel örvendeztette meg a közönséget. A kis bestia
c. képén, amely egy tigrist ábrázol, a jelent, a múltat és a múló
időt is megfestette.
A mostani alkalomra is készített festményt Scheer Gizi néni,
aki ezúttal az esti fényben tündöklő Lánchidat festette meg.
A galéria idei kiállítása rendhagyó volt, hiszen a látogatók
eddig még nem találkozhattak a galéria falai között telki iskolá-
sok munkáival.
Ahhoz, hogy ez idén először létrejöhessen, az Aradi Jenő
rajzverseny adott apropót, ahol az ifjú művészek szép ered-
ményeket értek el. A legjobbak között szerepeltek Arató Rebe-
ka, Nagy Bori, Portik Ádám és Andrész Petra munkái.
A szervezők köszönik támogatóiknak és segítőiknek, hogy
ezúttal is pártfogolták a rendezvényt!

ZA

Jubileumi kiállítás a Festészet Napja
alkalmából
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A Hónap alkotója: Juhos Kiss Sándor

Álmos és GellértDobogófürdő

A kőközi szoros

Olt Bükk patakának völgye

Énlaka

Perkő az imoláival, Kézdiszentlélek egy-
házával és a Tarnóczy kastély romjaival

Jézus a Mária és Márta házában

Telki erdő

Tordai hasadék

Juhos Kiss Sándor, Barcsay Jenő-díjas
festőművész 1968. március 18-án
született Szamosújvárott. 1987-ben
érettségizett a Kolozsvári Képzőmű-
vészeti Szakközépiskolában, ahol osz-
tályfőnöke és festő tanára Kádár Tibor
volt. 1990 és 1995 között a Magyar
Képzőművészeti Főiskola festő sza-
kára járt. Mesterei Gerzson Pál, Magyari
Márton és Kiss Tibor voltak.

1993-ban kapta meg a Barcsay Jenő-
díjat, amelyet elismerésként 2005-ben
egy Bocskai-emlékérem követett.

1995 óta tanít, jelenleg a fővárosi Kosz-
tolányi Dezső Gimnázium rajz- és művészettörténet szakos
tanáraként.

A számtalan önálló és csoportos kiál-
lítással büszkélkedhető alkotó 3 gyer-
mekével és feleségével 2001 óta él Tel-
kiben, ahol műtermét is kialakította.

Festményeiben számtalanszor megje-
lennek a népi és keresztény motívumok
és előszeretettel fest tájképeket is.
Műveinek gyakran témája az erdélyi élet
és táj, tervei között pedig szerepel egy
gyimesi sorozat megalkotása is.

Jellemzője, hogy a tájakat, portrékat
olyannak festi meg, amilyennek azokat
látni szeretné, gyakran amolyan
látomás-szerűen. Előszeretettel hasz-

nálja az irányított fényt is művein, kihangsúlyozva általa a
témát vagy főszereplőt.

Szilágyi Balázs
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A sorozat folytatása az Emberi Erő-
források Minisztériumának támo-
gatásával valósul meg. A következő
előadás november 21-én, csütör-
tökön, 20 órakor kezdődik a telki isko-
la éttermében. Az előadás témája: a
kötődő nevelés.

A kötődő nevelés fogalmát W. Sears
angol gyermekgyógyász alkotta meg a
gyermek képességeit és szükségleteit
figyelembe vevő, igényeit kielégítő,
következetes, azaz kiszámítható gon-

dozásra, a válaszkész szülői attitűdre, mely meghagyja a
fejlődés természetes útját és ütemét. A kötődő nevelés
célja a gyermek biztonságos kötődésének kialakulása, mint
az egyén egész élethosszra kiható, jellemző kötődési mintá-
ja (M. Ainsworth). A kötődő nevelést segítő, támogató
eszközökként, avagy módokként tartják számon az igény
szerinti szoptatást, a hordozást és az együttalvást. Ezek a
lehetőségek támpontokat adhatnak a nevelés mindennapi
útvesztőiben, segítve a kötődés alakulását mind a szülő,
mind a gyermek oldaláról, egy sor más testi, lelki és szociális
hozadék mellett. Az előadásban szó lesz arról, hogyan
érhető tetten a kötődés testi-lelki alakulása, melyek azok az
evolúciós jegyek, melyek újszülött kortól jelen vannak a gyer-
mek viselkedésében és a szülők ösztönös működésében.

Megismerkedhetünk a tiszteletteljes nevelés gazdag tárházá-
val, a szélesebb körű alkalmazás lehetőségeivel, és az
előadó kitér arra is, milyen jellemzőkkel járhat az ebben a

szemléletben felnőtt nemzedék alkotta közösség tagjának
lenni.

Meghívott előadó: Gitidisz Gyetván Krisztina – védőnő, lak-
tációs szaktanácsadó IBCLC, perinatális szaktanácsadó

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Kapcsolatok: harmonikus házasság -
harmonikus családi élet

A Nyugdíjas klub hírei

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

A káposztasavanyításon résztvevő nyugdíjastársaimnak
köszönöm a segítséget!

A szeptemberi találkozón úgy beszéltük meg, hogy november-
ben tartjuk a következő klubnapot. Ez 13-a vagy 20-a lenne,
attól függően, hogy az időjárás kedvező lesz-e. Az össze-
jövetel tehát az egyik szerdán délután 3 órától lesz a Pajtában.
Mindenkit fogok még értesíteni!

Szeretettel várunk új nyugdíjasokat is, jöjjenek el!
Telefonon kereshettek a 06-26-372-456-os telefonszámon.

További szép napokat!

Schaffer Márta
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Telki Advent és Mikulásváró
November 30-án, szombaton délelőtt az általános iskolába várjuk
a készülődőket és érdeklődőket!

9.00-13.00 Adventi kézműves foglalkozás (Iskola ebédlő)
Gyertyaöntés, karácsonyi díszek és kopogtatók, origami díszek, gyöngy díszek, ajándékdobozok
készítése. Hozott anyag (!) esetén adventi koszorú készítésében is segítenek a foglalkozás vezetői!

10.00 Az Iskola előtt felállított Falukarácsonyfa közös feldíszítése

10.00 Bánó Attila: Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből című könyvének bemutatója
Ez a kötet mintegy folytatása az 55 meghökkentő eset a magyar történelemből című korábbi munká-
nak. Az itt közreadott történetek jó része sokak számára valóban meghökkentő lehet, hiszen a szerző
új kutatási eredmények felhasználásával bővíti történelmi ismereteinket, miközben (jó értelemben)
szórakoztatva tanít.

A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Móczár Gábor alpolgármester.

11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház Ezüsterdő lakói - Mikulásváró bábjáték előadását láthatjuk,
óvodásoknak és kisiskolásoknak (Iskola ebédlő)
"Egyszer volt, hol nem volt, a hetedhét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy
csengő-bongó, ezüsterdő. Ember azt nem látta, mesebeli táj az!
A mesebeli erdő két lakója Serteperte és Teszetosz.

11.45 MEGLEPETÉS: A hírek szerint a műsor után idén újra ellátogat Telkibe a Mikulás.

Reméljük, a puttonya ismét telis-tele lesz válogatott finomságokkal!

Az iskola előtt tea és forralt bor, valamint sült gesztenye várja az éhezőket és szomjazókat!
Az adventi vásárt a korábbi évek teljes érdektelensége miatt idéntől már nem szervezzük meg.

Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!

Idén Advent első vasárnapján, 2013. december 1-én
délben tartjuk az immár hagyományos „Krumpli-
ebédet” a Pajtában.

Az Erzsébet naphoz kapcsolódó jótékonysági rendezvényen a
résztvevők a vasárnapi ebédjük árát a hátrányos helyzetűek
megsegítésére ajánlhatják fel. Az összejövetelre minden
segítőkész, jó szándékú telki polgárt várunk, akik a rászo-
rulók segítését összekapcsolnák egy kellemes társaságban
elfogyasztott, egyszerű ebéddel.

Az adományokat a nehéz körülmények között élő lakótár-
saink karácsonyi ajándékozására használjuk fel.

Telki Karitász csoport

Krumpliebéd
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A KOKUKK Egyesület ebben az évben is megrendezi őszi
gyerekirodalmi délutánját.

November 29-én három könyvet mutatunk be a fiatalabb
olvasóközönségnek. Mindhárom könyv a Naphegy Kiadó gon-
dozásában látott napvilágot.

Kertész Edina A rejtélyes kulcs című mesekönyve az olvasás-
sal még éppen barátkozó gyerekeknek készült, Tamás Zsuzsa
Macskakirálylány-a igazi mese kisebbeknek és nagyobbak-
nak, Molnár Krisztina Rita Maléna kertje című meseregénye
hosszabb lélegzetvételű történet gyerekeknek és felnőttek-
nek.
A könyvek igényes illusztrációit Horváth Mónika, Radnóti Blan-
ka és Simonyi Cecília készítették.

Alább részletek olvashatók a könyvek
ajánlóiból:

„Reméljük, ez a rejtélyes
kulcs nemcsak Pötyinek és
Pepitának segít küldetésük
teljesítésében, hanem a
könyvek birodalmának kapu-
ját is megnyitja az olvasással
barátkozó gyerekek előtt.”
(Kertész Edina: A rejtélyes
kulcs)

„Ki hallott már olyat, hogy egy
királyfinak atyja mamusza
dönti el a sorsát? Ráadásul ez
a királyfi elvarázsolt királyfi, de
nem ám úgy, ahogy az a
mesékben szokott lenni! Ezt a
királyfit belülről varázsolták
el, nem csoda hát, hogy kicsit
lassan fogja fel a körülötte
lévő történéseket. Pedig nem
buta – dehogy! nagyon is okos
–, csak ki sem lát a szomo-
rúságból. Egy viskóvá rogy-
gyant palotában azonban
olyan csodálatos társaságra
bukkan, hogy még a bánat íze

is boldogsággá változik a szájában. Persze igazából csak
azért, mert a társaságban ott van a Macskakirálylány is…”
(Tamás Zsuzsa: Macskakirálylány)

„A Maléna kertje az átvál-
tozás meséje, számtalan
izgalmas fordulattal és
meglepetéssel. Mindennap-
jaink valóságából bontakozik
ki Maléna történetének csodá-
ja: hiszen bármelyik gyerekkel
megtörténhet, hogy egy tü-
csökre bízza féltett titkait.
Hogy belelát a nagyok világá-
ba és gyerekkézzel, gyerek-
szívvel formál rajta, még ha
kicsit is.” (Molnár Krisztina
Rita: Maléna kertje)

A délután alkalmat nyújt majd a szerzőkkel való személyes
találkozásra, valamint a helyszínen megvásárolható könyvek
és az illusztrációkból készült nyomatok dedikálására, lesz
meseolvasás, kézműveskedés, és természetesen egy kis
harapnivaló is.

Helyszín: Pipacsvirág Általános Iskola
Időpont: 2013. november 29. 17 óra

Mindenkit várunk szeretettel!

KOKUKK Egyesület

Irodalmi délután gyerekeknek és
felnőtteknek



16 Természet

2013 október

A Pilisi Parkerdő Zrt. a
környékbeli gazdák fela-
jánlásai alapján másfél
hektáros ültetvényt alapí-
tott a Budakeszi Tündér-
kertben, a Zsámbéki-me-
dence régi, hagyományos
gyümölcsfajtáinak meg-
mentésére.
Az erdőgazdaság buda-
keszi gyűjteményébe
kerülő oltványokhoz szük-
séges oltóvesszőket az
erdőgazdaság év eleji fel-
hívására a Zsámbéki-
medence tizenegy telepü-
lésének lakosai, gazdálko-
dói ajánlották fel örömteli

összefogással és aktivitással. Az oltványokat Kovács Gyula
erdész-pomológus, a Tündérkert mozgalom alapítója
készítette.
A mostanra előkészített területen a faültetés október második
felében várható, mintegy 1,5 hektáron. A fák 4-5 év múlva for-
dulnak termőre, az egyes fajták azonosítása akkor történhet
meg pontosan. Ebben komoly segítséget nyújtanak a helyi
civil szervezetek, akik vállalták az anyafák megfigyelését, tu-
lajdonságaik leírását.
Az ültetvény létesítése mellett a Parkerdő felajánlásából 60
gazda kapott vissza oltványt a rendezvényen, mert fontos,
hogy az egyes gyümölcsfajták eredeti környezetükben is meg-
maradjanak. Összesen több mint 160 gyümölcsfával (55 db

alma, 42 körte, 14 kajszi, 35 cseresznye, 10 szilva, 1 mandu-
la, 1 őszibarack, 4 meggy) lesznek így gazdagabbak a Zsám-
béki-medence települései.
A Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetei elkötelezettek a gyümölcsfaj-
ták megmentésével kapcsolatban, mert az erdő kezelése
során maguk is külön gonddal figyelnek az erdei
életközösséget színesítő gyümölcsfajokra, melyek sok eset-
ben a nemesített gyümölcsfajták ősei.
Az új Tündérkert megnyitóján a résztvevők a Pilisi Parkerdő
Zrt. e téren tett eddigi erőfeszítéseit is megismerhették. Az
első, 3 hektáros ültetvényt 2011-ben hozta létre az erdőgaz-
daság a Budakeszi Erdészetnél, amely az ország teljes
területéről származó, mintegy 500 gyümölcsfát foglalja
magában. Közülük egyetlen kis fa már termett is idén, egy
pogácsa almát szüreteltek az ültetvényt gondozó szakem-
berek.
Az eddigi tapasztalatok alapján legjobban a cseresznye
szereti ezt a területet, némelyik fácska egyméternyit is nőtt
idén. A meszes talaj (pH 8 körül) kedvez ennek a fajnak. Az
alma is kedveli, már nagyon szép csemeték nőttek.
A szeptember 26-i megnyitón nem maradhattak el a legfi-
nomabb gyümölcs-ízek sem, "A baracklekvártól a birs-
almasajtig - dédszüleink gyümölcsfái, lekvárok, befőttek,
pálinkák, receptek és kóstolók” címmel bemutatót tartott a
Budakeszi Tájház. A szervezők ezzel is arra kívánták felhívni
a figyelmet, hogy milyen szorosan kapcsolódik össze a ter-
mészeti és emberi kultúra, melyek megmaradása kölcsönösen
egymásra utalt.

Forrás: PP Zrt.

Néhány értékes gondolatot megragadva, és kiegészítve egy-
két apró, de hasznos jótanáccsal emlékezünk a 2013-as Víz
Világtalálkozóra, amelyet október 8-tól 11-ig Budapesten ren-
deztek meg.

A víz az élet forrása, a fenntartható fejlődés alapja – hangzott
el a fontos alapgondolat. A világ vízkészletének azonban csak
nagyon kis százaléka ivóvíz. E téren hazánk egyébként vi-
szonylag jól áll, sok helyen a világban ugyanis hosszú kilo-
métereket tesznek meg azért, hogy az iható nedűhöz jus-
sanak.

Ennek kapcsán érdemes elgondolkodnunk azon, nem
pazarlás-e ivóvízzel leöblítenünk a toalettet, vele mosakod-
nunk, vagy éppen indokolatlanul folyatnunk a csapot. Nem
használunk-e a szükségesnél jóval több tiszta vizet, kevéssé
környezettudatos módon? A víz megbecsülésével ráadásul
pénztárcáját is megkímélheti a nagyobb kiadásoktól az, aki
tudatos módon bánik vele.

Egyszerű megoldás a spórolásra, ha a fürdőszobában talál-
ható wc öblítésére a kádból le nem engedett vizet használjuk.
Ha tehetjük, ne folyassuk feleslegesen a csapot, pl. fogmosás
vagy borotválkozás közben. Figyeljünk rá, hogy amikor nem

kell, azonnal zárjuk el, és gyermekeinket is neveljük arra, hogy
megbecsüljék az ivóvizet, amely néhány éven, évtizeden belül
az egyik legfontosabb kinccsé válik az egész bolygón (sok
helyen már most is az).

Gondoljuk meg, érdemes-e mindig tele kád vízben fürödnünk,
illetve a zuhanyzás során is csak akkor engedjük meg, amikor
szükséges! Vannak országok, ahol nemhogy zuhanyozni nem
tudnak tiszta vízzel, de még az iváshoz sem jutnak hozzá a
kellő mennyiséghez.

Építkezés, lakásfelújítás során fontos tanulmányoznunk az
ún. szürkevíz-rendszereket, amelyeket kiépítve kétszeresen
felhasználható a csapból érkező ivóvíz, és amely a jövő
ezirányú szemléletét is meg fogja határozni. Kerti locsoláshoz
vagy autómosáshoz az esővizet is használhatjuk, amelyet
könnyen összegyűjthetünk, ha a házunk tetejére érkező
csapadékot az ereszcsatornánkon keresztül egy tartályba
vezetjük.

Kerüljük az ivóvíz pazarlásának minden formáját, hiszen a víz
olyan kincsünk, amire nagyon kell vigyáznunk, és ami a
jövőben még nagyobb értékké válik.

szb

A víz olyan kincs, amire vigyáznunk kell!

Régi gyümölcsfajták bemutatója
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Az iskola előtti gyülekezőhelyen mindössze öt fő jelent meg
október 5-én szombat reggel, valamennyien a KoKuKK tagjai
vagy közeli támogatói. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ki-
csit későn hirdettük meg a programot, biztosan ez is szerepet
játszott a gyér részvételben. Az idő viszont gyönyörű volt, és
kiváló a társaság, úgyhogy nem szóródtunk szét.
Megbeszéltük a híreket, és összeszedegettük a szemetet a
gördeszkás játszótér körül, a szelektív gyűjtő területén, meg a
két új buszmegálló környékén, az iskola-Muskátli csomópont-
nál.
A legmeglepőbb zsákmány az idén a játszótéren talált,
zsáknyi gyerekruha volt, mostanra már használhatatlan
állapotban. Aki hasonló „hulladékkal” küzd odahaza, gondol-
jon rá, hogy a kinőtt vagy megunt ruhákat el is ajándékozhat-
ja! Telkiben és a szomszéd településeken több szervezet is

működik, amelyek segítenek továbbítani a gyerekruhát, más
használati tárgyakat.
Részben a lakosságot, részben a falu serény közmunkásait
dicséri, hogy most sehol sem volt látványosan sok szemét,
összesen két csomagtartóra valót gyűjtöttünk össze. A szerény
mennyiség láttán a helyi konténeres vállalkozó, Szabó Zsolt
ingyen megszámította nekünk a fuvart, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni.
Később kiderült, hogy a falutakarításban magányos harcosok
is részt vettek, akik a saját környékükön gyűjtögettek, sőt, az
iskolai tanösvény-túra résztvevői is nyitva tartották a
szemüket, de szerencsére kevés szemetet találtak. Mindenki-
nek köszönjük a segítséget!

Kokukk Egyesület

A Budakeszi Vadaspark közelsége miatt (is) remek családi
programot kínál a Telkiben élőknek. Az utóbbi időben ráadá-
sul számtalan újdonsággal is előrukkoltak, izgalmasabbá
téve a parkot a látogatók számára.
2012 januárjában új szolgáltatásként megkezdődtek az
éjszakai szakvezetések, tehát az olyan kalandtúrák, amelyek
az állatok éjszakai életébe engednek bepillantást. 2012
nyarán az autósok örömére felújították és korszerűsítették a
bekötőutat, a Pihenőparkba és a Vadasparkba pedig új erdei
bútorokat (padokat, asztalokat, szemeteseket) hoztak.
A felújítások és technikai újdonságok mellett tovább bővült és
szépült a Parasztudvar (új vizes bemutatóval és karámokkal),
egy erdei kalandpark épült a Pihenőparkban, és beindították
a lovaskocsikázást is a Vadaspark körül.
És ami talán ezeknél is lényegesebb egy vadaspark életében,

új állatok is érkeztek: 2 vízibivaly, 2 vadló, 1 róka, 2 nyestkutya
és 1 szamár is gyarapítja az állatok egyébként is széles körét.

Beszámoló az őszi falutakarításról

Újdonságok a Budakeszi
Vadasparkban
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A boltokban jelenlévő kutyatápok óriási kínálata joggal okoz
fejtörést sok kutyatartónak, mivel etesse kedvencét. A kutyák
és macskák száma évről évre nő, ahogyan az állattartók
igénye is arra nézve, hogy gyorsan, jó minőségű eledellel
lássák el őket.

Az otthoni főzés (sajnos) a háztartásokban egyre inkább visz-
szaszorul, így a házi ételmaradékok mennyisége is kevesebb,
melyek felkínálhatók a kutyáknak. Az igényeket felismerve és
felmérve, a tápgyártó cégek mára már sokféle minőségű
száraz és nedves (konzerv) tápot gyártanak, melyek
önmagukban is fedezik a kutyák tápanyagszükségletét, azaz
úgynevezett teljes értékű tápok.

Az ilyen tápokat gyártó cégek munkája mögött nagyon komoly
kutatómunka áll, és jó minőségű alapanyagokat használnak
fel. Alapvetően e két szempont határozza meg egy táp árát
is. Így ez esetben is igaz az, hogy magasabb árért jobb
minőségű eledelt vásárolhatunk.

Milyen kutyatápot érdemes
vásárolni?
Jelenleg az állattartók többsége a reklámok, az ár és a feltün-
tetett íz alapján választ eleséget a kutyának, utóbbi gyakran
az ízesítést és nem az alapanyag ízét jelzi. Ahhoz, hogy pon-
tosan melyiket válassza a gazda, néhány dolgot érdemes
figyelembe venni.

Gyakran éppen az olcsóbb kutyatápokat fogyasztják
szívesebben a kutyák, de tudnunk kell, hogy ez a fokozott zsír,
fehérjetartalom és az ízfokozók miatt van. Az a táp, amelyre pl.
halas ízesítés van ráírva, de összetevőjeként baromfit vagy

szóját tüntettek fel, valószínűleg nem megfelelő minőségű.
Olyan tápot érdemes vásárolni, melyen a beltartalmat pon-
tosan feltüntetik, és jelzik a kutya napi optimális etetési
adagját, a kutya testsúlya szerint. Az alapanyag állati eredetű
fehérje legyen, lehetőleg ne szója alapú.

Általában akkor megbízható egy táp minősége, ha az adott
márkán belül megtalálható külön kölyök, fiatal, felnőtt és
idősebb kutyáknak készült, illetve kis- , közepes-, nagytestű
vagy vemhes kutyáknak ajánlott termék. Szintén bízhatunk az
olyan táp minőségében, melynek külön állatorvosi diétás vál-
tozatai is léteznek, tehát beteg kutyáknak javasolhatja az állat-
orvos. Ez a megkülönböztetés megfelelő szakmai,
tudományos, technológiai hátteret feltételez.

Ha a tápok árát hasonlítjuk össze, érdemes kiszámolni a napi
etetési költséget. A drágább, de jobb minőségű tápokból
kevesebbet kell adni, így nem érdemes a kilónkénti vagy zacs-
kónkénti árat összehasonlítani.

A kutyák valamelyest nagyobb része jobban szereti a kon-
zervet, mint a száraz tápot. A konzervek víztartalma 70% felet-
ti, és valóban zamatosabbak. A száraztápok víztartalma
kevés, de ez a hiedelemmel ellentétben nem terheli meg a
veseműködést, és némi fogtisztító hatása is van. (Könnyebb
tárolni, és csomagolása, szemben a konzervdobozokkal,
kevesebb szeméttel jár.)

A macskáknak készült eleségeket nem javasoljuk kutyáknak,
mivel egyrészt drágábbak, másrészt a macskák tápja rend-
szerint ízletesebb és ezáltal válogatóssá válhat a kutya.

Összeállította: Dr. Fenyves Ildikó, Klapka Állatklinika,
Budakeszi, www.allatorvos.net

Összefoglaló a kereskedelmi kutya-
tápokról
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Sok boldogságot 
kívánunk!

Gyászhír

Október elején eltávozott közülünk 
Sánta Laci bácsi a Nefelejcs utcából.

Sánta László nyugalmazott katonatiszt, a Ludovika
Katonai Akadémia volt tanára, 56-os veterán, aki

2006. október 23-án a telki ünnepi megemlékezésen
vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Katonai

Tisztikeresztjét.
Szeretettel őrizzük emlékét.
Nyugodj békében, Laci bácsi!

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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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 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!

 


