
    



Sokan értesültek már róla,
hogy szörnyű tragédia történt a
Telkin átvezető 1103-as jelű
úton. A gyógyszertárnál lévő
kiemelt gyalogátkelőn egy
nagy sebességgel érkező
gépkocsi, minden valószínűség
szerint ittas vezetője elgázolt
egy fiatal nőt. Az áldozat a
helyszínen meghalt.
A Facebook Telki beszélgető
csoportjában a baleset után
írtam egy bejegyzést. Az aláb-
biakban ennek a hirtelen felin-
dulásból született bejegyzés-
nek a szerkesztett, kiegészített
változatát adom közre naplóbe-
jegyzés gyanánt.

Rövid időn belül ez immár a második halálos baleset Telkiben,
hisz' ne feledjük el a Hóvirág utcánál történt esetet sem. A két
baleset körülményei azonban merőben mások, ezért szinte
összehasonlíthatatlanok egymással.
Megértem, hogy egy szörnyű tragédia kapcsán felcsaptak az
indulatok. Azt is megértem, hogy ilyenkor ideig-óráig mindenki
forgalom-technikusnak, közlekedésmérnöknek, jogásznak,
rendőrnek, bírónak és általános szakértőnek nevezi ki magát.
És beindul a parttalan ötletbazár, illetve felelőskeresés. Azt
gondolom, mindez természetes, még azzal együtt is, hogy az
ötletek és javaslatok köszönőviszonyban sincsenek a valóság-
gal, a realitásokkal, a tényleges jogi-, felelősségi viszonyokkal.
Miért is kellene ezt tudnia mindenkinek? Én magam sem tudtam
pár évvel korábban, és megdöbbentem, amikor megtudtam,
hogy valójában miként történnek a dolgok.
Néhány dolgot azonban fontosnak tartok megjegyezni, mert
több általános tanulságot hordoznak magukban.
Az egyik, hogy a szörnyű baleset egy kiemelt (ma már nem
engedélyezett, pirosra festett) gyalogátkelőn történt, jó látási
viszonyok között, egy sebességmérő után néhány méterrel,
korlátozó tábla után, szalagkorlátok, kiemelt szegélyű járdák
között, olyan helyen, ahol minden létező szabványnak
megfelelve a közúton, a Közút helyett megteremtettük a hely-
ben lehetséges legbiztonságosabb átkelés lehetőségét. Ezt és
ennyit engedélyezett a hatóság. És mindez kevésnek bizonyult.
A tárgyak nem segítettek.
Ugyanígy nem beszélünk arról, hogy az elmúlt időszakban
minden korábbinál több közlekedésbiztonsági beruházást
valósítottunk meg, igazából erőn felül. Ellenszélben, nehezen,
de sikeresen. Olyan beruházásokat, amelyekről korábban úgy
gondoltuk, hogy nem lehetségesek, soha nem engedélyezik.
Olyan beruházásokat, amelyek megvalósítása nem a mi
feladunk lett volna. A korábbi kettővel szemben most kilenc
gyalogátkelőnk van, és megépítettünk mindent, amit ehhez
előírtak: járdákat, szegélyeket, korlátokat, világítást, mindent.
És reggelente még a gyalogátkelőn is átkísérjük a gyerekeket.
Sajnos mindez nem ér semmit egy ittas gyorshajtó esetében.
Semmit.
Természetesen felvettük a kapcsolatot azokkal, akiknek - a nem
önkormányzati közúton - a közlekedésbiztonság kérdése a fela-
datuk. Kértük a Közút illetékeseit az újabb létesítmények,
beruházások megteremtésére, a sebességkorlátozás kiter-
jesztésére, a rendőrséget a fokozott jelenlétre, traffipaxozásra,

a szabálytalankodók megregulázására. Felhívtuk országgyűlési
képviselőink figyelmét a problémára, és még több más lehet-
séges fórumon is igyekszünk elérni, hogy azok a szereplők,
akik valóban tudnának a helyzeten változtatni, megtegyék. És
természetesen nem fogjuk abbahagyni, amit elkezdtünk. Nem
azért születtek tervek, koncepciók, programok, hogy ne valósít-
suk meg őket. Egyik a másikból következik. A rekultivációs 
program, a járdaprogram, a forgalomtechnikai terv, a fejlesztési
koncepciók egy nagy egységgé állnak össze. Sokat haladtunk,
de félúton sem járunk. Ha lesz járda és közvilágítás,
megteremtjük a belterületi jelleget, nőni fog a sebességkorláto-
zott övezet. Egyszerre azonban nem lehet létrehozni mindent
és ez nem csak pénzkérdés. El kell fogadnunk, hogy az önkor-
mányzati mozgástér jogosultság és pénzügyi lehetőségek te-
kintetében is jelentősen szűkült.
De a reálisan elképzelhető megoldások - amelyek ma még
éppúgy elképzelhetetlennek tűnhetnek, mint pár évvel korábban
a mai állapot - ugyanúgy semmit sem fognak érni, mint ahogy a
mostani megoldások sem érnek semmit olyan közlekedési
kultúrával, mint a miénk. És nem igaz, hogy csak az átmenő
forgalom a hibás. Ebben az esetben is a szomszédságban él az
elkövető és az áldozat is. Egyáltalán nem vagyunk ártatlanok;
ahogy a szemetet is mi magunk szórjuk szét, a rongálásokat is
mi magunk követjük el, úgy mi hajtunk gyorsan és gázolunk.
Jelkép értékű, hogy a pár napja megrongált kereszt tövében
történt a baleset.
És valahogy ez nem áll össze a fejünkben. Újra újabb és újabb
műszaki megoldásokat akarunk. Valaki, (valaki más) oldja meg
a problémát! Szerezzen pénzt, engedélyt és építsen újabb
kütyüket, mert a tábla, lámpa, járda, zebra, padka, árok,
sebességmérő, traffipax, korlát, kamera, fekvőrendőr és ki
tudja még mi minden majd segít a maga passzivitásában.
Fizetünk érte, megvesszük a biztonságot, és kész, lehet
hátradőlni. Ha meg mégis baleset történik, akkor mindenki
(mindenki más) hülye és biztos csak még több tábla, lámpa,
járda, zebra, padka, árok, sebességmérő, traffipax, korlát,
fekvőrendőr kell. Más fel sem merül.
Valójában velünk van a baj. Hollandiában és Németországban
volt több olyan kezdeményezés, hogy egy-egy városban min-
den lámpát, minden KRESZ-táblát leszereltek. Semmit sem
hagytak. Se fekvőrendőr, se traffipax. A balesetek száma
pedig elkezdett jelentősen csökkenni.
Valójában velünk van a baj. Mert senki nem szólt a sofőrnek,
hogy ittasan ne szálljon kocsiba. Mert kiszolgálták a kocs-
mában. Mert nem tartotta vissza a barátja, a családja. Mert
nincs a tárcájában a sofőrszolgálat száma. Mert nincs annyi
jóérzés a vezetőben, hogy busszal induljon el inni. Akkor
döntsön felelősen, amikor még józan. Mert részegen már
késő. Mert sem ő maga, sem senki más a környezetében
nem viselkedett felelősen. Senki nem tett semmit.
A helyszínen tapasztaltam, hogy mikor a baleset miatt lezárták
az utat, az autósok a hátsó utakon, az iskolából épp hazafelé
sétáló gyerekek között ugyanolyan veszettül vezettek, mint kint
a közúton. Miért? Mert elkésnek valahonnét?! Valóban nyernek
ezzel bármennyi időt?! Aligha. Budakeszin az első lámpánál
elveszítik azt a pár másodpercet. De úgy érzik, hogy nekik
menni kell, mert különben szétrobbannak az idegességtől,
vagy úgy érzik, hogy nekik jár a szabad út, őket ne tartsa fel
senki és semmi, és különben is „nehogymá’”. A fényvisszaverő
mellényben dolgozó rendőrt és közterületest is kis híján elütik,
nem máshol, mint a gyalogátkelőn. Mert menni kell, nyomni,
haladni előre, taposni, könyökölni, és nem törődni senkivel,
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Az első, sikertelen közbeszerzési eljárási fordulót követően a
második kiírásra már érkezett olyan jelentkező, amely a rezsi-
csökkentett árakon, változatlan színvonalon vállalta a feladat
ellátását településünkön. Kimondottan jó hír ez, hiszen még arra
is volt némi esély, hogy sok más településhez hasonlóan (orszá-
gos szintű problémáról beszélünk!) januártól a katasztró-
favédelemnek is be kell avatkoznia a hulladékszállításba.
Ahogyan a Telki Portál is felhívta rá a figyelmet, december 
25-én még a Vértes Vidéke Kft. végezte a szállítást, a január
1-jei szerda helyett kivételesen 4-én szombaton viszont már a
Depónia Kft. gépjárművei rótták a telki utakat.

Az új szolgáltató min-
dent megtett, hogy az
első alkalom előtt
minél jobban felké-
szüljön a helyi adottsá-
gokból, azonban - az
egyik jármű meghibá-
sodása miatt is –
ennek ellenére sajnos
előfordult egy-két e-
setben, hogy az idő-
ben kitett edényzeteket

nem ürítették ki (több esetben azonban a lakók késlekedve
tették ki a kukákat). A panaszokat kivizsgálták és egyeztették
a járművek GPS-adataival, így a következő szállításkor már
nem volt fennakadás.
Rendkívül örvendetes tehát, hogy megoldódott a váltás, és van
egy olyan új szolgáltatónk, amely ráadásul a régi, rezsicsökken-
tett  árakon szállítja el a háztartásokban keletkező hulladékot.

Az új szolgáltató közleménye az alábbiak-
ban olvasható:

Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban a hulladékszállítást érintő változásokról
kívánjuk tájékoztatni Önöket. A hulladékszállításra vonatkozó
szolgáltatási szerződést a korábbi szolgáltató 2013. decem-
ber 31-i határidővel felmondta és a tárgyban kiírásra került
közbeszerzési eljárás eredményeként a Depónia Kft. nyerte el
Telki hulladékgaz-dálkodási közszolgáltatásának ellátását.

Az ellátás során a településen a következő gyakor-
lat valósul meg:
Települési szilárd hulladék szállítás napja: szerda
Az edények kihelyezésének időpontja: a szállítási nap reg-
gelén 6 óra
A korábbi szolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákok
2014. január 31-ig kerülnek elszállításra.
A többlethulladék és a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok
megvásárlására az önkormányzatnál és a barkácsboltban
(Fő u. 27./a) van lehetőség.
A zöldhulladék szállítása a korábbi gyakorlat szerint heti jel-
leggel történik, a többletszolgáltatások időpontjairól a
közeljövőben tájékoztatjuk Önöket.
A hulladékszállítási közszolgáltatás a 2012. évi CLXXXV. a Hul-
ladékról szóló törvény értelmében kötelező jelleggel igénybe
veendő szolgáltatás. A számlák kiállítása és megküldése
negyedéves bontásban történik a használatban lévő edény
űrméretéhez igazodóan. A szerződések megkötése folyama-
tosan történik az év elejétől kezdődően. Mivel társaságunk új
szolgáltató a településen, ezért kérjük, hogy észrevételeikkel
segítsék munkánkat, hogy minél zavartalanabb legyen az átál-
lás! Amennyiben észrevételük van a szolgáltatást illetően, kér-
jük, hogy az elérhetőségeinken jelezzék azokat.
Köszönjük együttműködésüket! Depónia Kft.

Lapzártánkkor érkezett: Az új szolgáltatóval sikerült megál-
lapodni, hogy a tervezettnél korábban megkezdik a háztól való
szelektív hulladékgyűjtést. Kidolgozásra került a hulladék-
gyűjtés komplex terve is, amely tartalmazza a kommunális-, a
háztól való és gyűjtőszigetes szelektív-, a veszélyes-hulladék
gyűjtését, a lomtalanítást, a gumiabroncs és karácsonyfa
gyűjtést is.

Hulladékszállítás: 
új szolgáltató, régi árak

Elérhetőségeink:

Telefon: 
06-22/507-666 (szállítás), 
06-22/504-412 (ügyfélszolgálat)

E-mail: ugyfel@deponia.hu, 
diszpecser@deponia.hu

Honlap: www.deponia.hu

semmivel önmagán kívül.
Velünk van a baj, bennünk, a lelkünkben. És ezen nem segít
semennyi korlát, lámpa és tiltó tábla. Közlekedési kultúra nélkül
a világ összes pénze sem elég. Ezen egyes egyedül mi magunk
segíthetünk. Azzal, hogy nem engedjük a részeg havert kocsi-
ba ülni. Azzal, hogy öt perccel korábban indulunk el otthonról és
nem nyomjuk a gázt, mint a bolond. Azzal, hogy meghalljuk a
saját belső hangunkat, amint azt mondja, hogy lassíts, nem
nyersz semmit a száguldással, ne a volán mögött add ki ma-
gadból a feszültséget! Azzal, hogy megpróbálunk önmagunkon
kívül másokra is gondolni. Mert legközelebb mi válunk egy
ámokfutó áldozatává, a mi gyerekünket gázolják el és akkor

már késő lesz. Akkor mi leszünk a mások, akik nem számí-
tanak.
Az önkormányzat a közeli jövőben, Telki polgárainak aktív tag-
jaival karöltve közlekedésbiztonsági programot szervez. Kérem,
mindenki csatlakozzon! A cél, hogy mindenki megértse, elfo-
gadja és betartsa a biztonságos közlekedéshez szükséges nor-
mákat. Hogy jobban vigyázzunk egymásra, és jó viselkedés-
mintát közvetítsünk. Mert minden fejben dől el. A norma mi
vagyunk, és úgy tűnik, jelenleg mi csak ennyire vagyunk képe-
sek. És ez kevés.

Deltai Károly
polgármester
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2013. november 22.

Lemondások és kinevezések a PTB-nél

Réthy Imre, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kül-
sős tagja, valamint Németh Kinga, a PTB elnöke lemondott
posztjáról, amelyet a képviselők tudomásul vettek.

A testület ezután a PTB elnökévé a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 58.§. (1)
bekezdése alapján Danóczy Balázs alpolgármestert, a
bizottság nem képviselő-tagjává pedig Láng Richárdot
választotta meg.

A külsős bizottsági tag eskütétele november 25-én, rendkívüli
testületi ülés keretében zajlott.

2013. november 28.

A 2014. évi költségvetés koncepciója

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - a
következők szerint fogadta el:

- A működési bevételek és kiadások - felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli - egyensúlyának megteremtésére
tett intézkedéseket folytatják. A költségvetési terv összeál-
lításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megőrzése.

- Az önkormányzat 2014 első negyedévében átmeneti lik-
viditási hitelt vesz fel.

- Az intézmények működésének felülvizsgálata, működő-
képességének megőrzése a takarékossági szempontok
figyelembevételével történik.

- A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha
annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevé-
teléből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadá-
sainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat
ellátását nem veszélyeztetheti.

- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósá-
ga érdekében általános tartalékot kell képezni.

Az egyházközség támogatása

A képviselők, tekintettel a 9/2013.( II.19.) Öh. határozatban
foglaltakra, illetve Telki község önkormányzat átmeneti likvi-
ditási helyzetére, a Budajenő-Telki Egyházközség részére

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

Házhoz megy a szelektív gyűjtés!
Tisztelt Lakosság!

A Depónia Kft. a házhoz menő szelektív
gyűjtést az alábbiak szerint végzi Telkiben.

A műanyag/fém- és papír hulladékok házhoz menő szelektív
gyűjtési időpontja 2014-ben:
február 4., március 4., április 1., május 6., június 3., július
1., augusztus 5., szeptember 2., október 7., november 4.,
december 2.
A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!

Műanyaghulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, amit a lakók
maguk biztosítanak)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíves-
kedjen gyűjteni:
– műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, 
– műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, 
– többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, 
– fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos
kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtő-
zsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és
összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék,
lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
– újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papír-

zacskó, kartondoboz

Az üveghulladék gyűjtésére a szelektív hulladékgyűjtő
edények szolgálnak a megszokott helyen az Alsó Völgy
utcában.

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos,
zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is
ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven
gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is  a szállítás napján
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihe-
lyezni!

Köszönjük az együttműködését!
Depónia Kft.
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elkülönített, 1.000.000 Ft támogatás kifizetését a 2014. évi
költségvetés felhalmozási céltartalékán belül tervezik be.

Ingatlan eladása

A testület a Telki Szajkó utca (Öreghegy) 1326. hrsz-ú, 570 m2

területű ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát a következő
feltételekkel fogadta el: az ingatlan eladási ára 5.700.000 Ft +
ÁFA, az ingatlan közműveinek kiépítési költsége pedig a vevőt
terheli.

Csatlakozás a társuláshoz
A képviselők úgy határoztak, hogy 2014. január 1-jével Telki
csatlakozni kíván a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz.

Közbeszerzési eljárás kiírása
Az első, sikertelen eljárást követően a testület 110/2013.
(X.29.) Öh. számú határozatával korábban már döntött arról,
hogy a Telki községben keletkezett települési szilárd kom-
munális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására, a 2014.
január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra
közbeszerzési eljárást ír ki.
A képviselők a folyamatban lévő, a Közbeszerzési Értesítő
2013/136 számában megjelent közbeszerzési felhívást ezúttal
módosították, és a közbeszerzési szerződés időtartamát
2014. január 1-től 2015. július 31-ig terjedő időszakban
határozták meg.

2013. december 19.
Térítésmentes terület-átadás

A testület a Gyöngy utca-Gyöngy köz Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének
kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést köt a
Telki, 177/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, aki térítésmentesen
(ajándékozás címén) felajánlotta az önkormányzat részére a
Telki, 177/3 hrsz-ú ingatlanát. A felajánlást elfogadták.

Közbeszerzés elbírálása
A testület a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező köz-
szolgáltatási feladatok ellátásával (háztartási hulladék heti 1
alkalommal történő elszállítása, lomtalanítás évi 1 alkalom-
mal, szelektív hulladékgyűjtő sziget folyamatos üze-
meltetése), a 2014. január 1-től 2015. július 31-ig terjedő
időszakra a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) bízta meg.

Likvid hitel felvétele

Telki község képviselő-testülete 40.000.000 Ft összegű
folyószámla-hitelkeret igényléséről döntött. A likvid hitel
futamideje: 2014. január 10. - 2014. szeptember 30.

Biztosítások felülvizsgálata

A testület korábban, a 98/2013.(X.29.) Öh. számú határozatá-
val döntött arról, hogy az Optimális Biztosítási Kft. bevonásá-
val felülvizsgálja vagyon- és felelősségbiztosításait, és
amennyiben indokolt, 2014. január 1-jével új tendert ír ki. Az
előkészített biztosítási ajánlatokat a képviselők átnézték, és
úgy határoztak, hogy az önkormányzat vagyon- és
felelősségbiztosítására a Groupama Biztosítóval kötnek
szerződést 2014. január 1-től.

A piac új üzemeltetője

A testület a Helyi Termelői Piac üzemeltetésére 2014. január
1-től megállapodást kötött a Kokukk egyesület közreműkö-
désével a Hambuch Bt-vel.

Változás a szociális rendeletben

Mivel 2014. január 1-től a szociális igazgatás rendszerében
jogszabályi változások lépnek életbe, új szociális rendelet
került előkészítésre. A testület ennek alapján a szociális igaz-
gatásról és ellátásokról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról
szóló rendeletét megalkotta.

szb

Távozott a jegyző
Makranczi László jegyző 2014. január 14-én visszatért a
betegállományból és kezdeményezte köztisztviselői jogviszo-
nyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A közös megegyezés a vonatkozó törvények által garantált

keretek között megszületett.

A jegyzői pályázat kiírása az előírt határidők betartásával
zajlik. A polgármesteri hivatal vezetéséről dr. Lack Mónika al-
jegyző gondoskodik.

Még egy összevont szám
Településünk takarékossági okokból ebben a negyedévben a
Telki Napló megjelenéseit ritkítja, amely így a mostanihoz
hasonlóan márciusban még egy összevont számmal jelent-
kezik.
A jelenlegi és a következő számban a hírbőség miatt
átmenetileg kimarad a hónap alkotója rovat, amely áprilistól a
megszokott módon folytatódik.

Ebben az átmeneti időszakban hangsúlyos szerepet kap a
Telki Portál, így aki teheti, látogassa minél gyakrabban a
telki.hu-t! Emellett érdemes feliratkozni a honlapon a hírlevél
szolgáltatásra, amellyel a rendkívüli eseményekről azonnali
értesítés, bizonyos időközönként pedig egy összefoglaló
hírcsokor is kapható.
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Mérsékelt érdeklődés mellett zajlott az Önkormányzat 2013.
évi közmeghallgatása.
A Globall Football Park & Sporthotel konferenciaterme 2013.
november 28-án kevéssel este 6 óra előtt még kongott az
ürességtől, de aztán szépen lassan azért érkezett néhány, a
falu közügyei kapcsán tájékozódni kívánó lakó.
Kezdésként Callmeyer Ferenc korábbi képviselő, a fenn-
tartható városokról, lakókörnyezetről szóló előadását hall-
gathatta meg a nagyérdemű, amelyet Deltai Károly évértékelő
összefoglalója követett. A részletes prezentációból kieme-
lendő, hogy az önkormányzat több kisebb beruházás mellett 3
fontos csomópont kiépítését valósította meg 2013-ban, amely
annak ellenére nagy lépésnek számít a falu életében, valamint
a közlekedésbiztonság tekintetében, hogy ezzel átmenetileg lik-
viditási problémák merülhetnek fel a 2014. márciusi
adóbevételekig bezárólag. Fontos esemény volt még az évben,
hogy a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola az önkormányzattól az állam (pontosabban a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ) gondozásába került.

A közmeghallgatáson több értékes hozzászólás, javaslat és
kérdés is elhangzott, amelyeket egy csokorba gyűjtöttünk:

Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendezvények idején egyfaj-
ta ideiglenes kordonnal kellene védeni a gyermekeket a
Pajtánál, hogy ne szaladhassanak ki könnyedén az útra (ez
persze megvalósulása esetén sem mentesítheti a szülőket az
alól, hogy figyeljenek csemetéikre).
A felmerülő, hulladékszállítással kapcsolatos kérdések a
közmeghallgatás óta választ nyertek: 2014-ben a Depónia Kft.
végzi a feladatot a rezsicsökkentett árakon.
Elhangzott, hogy a Hóvirág utcai saroktelkek számozását ren-
dezni kellene úgy, hogy mindkét érintett utca felől be legyenek
számozva.
Az öreghegyi óvoda előtti, globallos rendezvények idején
felmerülő parkolási gondok elhárítására új parkolási rendet
terveznek kialakítani, és az események idején ezek ennek
betartását kiemelten figyelni fogják.
Az edzőközpont zajterhelésével kapcsolatban megállapítást
nyert, hogy hangosítást igénylő rendezvény ritkán van ugyan,
de egyes esetekben a zaj így is zavaró mértékű lehet, ezért bíz-

nak a Globall önkorlátozó magatartásában. A közelmúltban
végrehajtott lelátóbővítéshez szükséges engedélyt azonban
nem Telki, hanem az illetékes Budakeszi Építéshatóság adta
ki.
Ehhez is kapcsolódik, hogy az egyetlen telki közterület-felü-
gyelő munkarendjét igyekeznek úgy irányítani, hogy
esetenként este vagy hétvégén is elláthassa feladatát.
Kérdésre válaszként elhangzott, hogy a Rozmaring utca végén
lévő, közvilágítás nélküli szakaszon megvizsgálják a kiépítés
lehetőségét.
Érdeklődtek a közmunkások számáról, amelyről úgy tájékoz-
tatták a jelenlévőket, hogy jelenleg 5-en vannak, hosszabb
távon pedig 3 az állandó létszámuk, így szinte minden jelentős
közterületi munkát el tud velük végeztetni az önkormányzat.
A Kórházzal kapcsolatban elhangzott, hogy egy kaposvári
illetőségű cég az új tulajdonosa, azonban az épület
hasznosításával kapcsolatos szándékai egyelőre nem
ismertek.
A tervezett CBA környéke a Helyi Építési Szabályzat és Szabá-
lyozási Terv alapján úgy lett kialakítva, hogy az adott részen
megteremtse a vállalkozások megtelepedésének lehetőségét,
azonban egyelőre nem lehet számítani nagyobb építkezési
dömpingre.
A hivatalos önkormányzati fórum hiányát firtató kérdéssel
kapcsolatban elhangzott, hogy a Telki Facebook csoport oly
mértékben felfejlődött, hogy jelenleg ez az egyetlen kétirányú,
de nem hivatalos, hanem magánkezdeményezésen alapuló,
nem személyes kommunikációs lehetőség (ilyen volt a Telki
Fórum és a Café is – utóbbit részben éppen a közösségi oldal
váltotta ki). Az önkormányzat a jövőben sem tervezi, hogy a
Telki Portál részeként hivatalos fórumot üzemeltet.

:szb

Közmeghallgatás 2013

Ahogyan már a Portál és a Napló olvasói is észrevehet-
ték, a Telki Facebook csoportban felmerülő közérdekű
kérdések kapcsán gyakran születik cikk formájában
válasz, és az is sűrűn előfordul, hogy már az érdeklődő
hozzászólást megelőzően megjelent írásunk az adott
témában. Érdemes tehát gyakran olvasgatni a
www.telki.hu és a Telki Napló cikkeit!
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Kié legyen az Érdemérem?

A kitüntetések, címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló
6/2011. (03.23.) Ör. rendelet értel-
mében Telki vezetése „Telkiért
Érdemérem” kitüntetést adományoz-
hat minden évben két arra érdemes
személynek.

„Telkiért Érdemérem” kitüntetés olyan magyar vagy külföldi
állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:
- Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,

tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek,

- Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során,

- Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.

A kitüntetésre nem jelölhető:
- aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai
- Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló

személyek
A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a
település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb
közösségei tehetnek javaslatot kizárólag részletes indoklással
ellátott írásos formában.
Az érdemérmet az kaphatja meg, aki a faluért önzetlenül tesz
és ezáltal kiérdemli a közösség megbecsülését.
A kitüntetendő személyre a Polgármesteri Hivatalban február
15-ig lehet javaslatot tenni, a testület ezután március 31-ig
dönt a díjazottak személyéről, az érdemérmek a hagyo-
mányos, májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon
kerülnek átadásra.

Deltai Károly
polgármester

Megkezdték a rekultivációt
Tájékoztató a Telki, 045/2 hrsz. alatti volt hulladéklerakó telep
rekultivációjáról
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás, mint pályázó szervezet közreműködésével a KEOP
7.2.3.0 számú rekultivációs projekt keretében elnyert pályáza-
ti támogatással megindulhatott településünkön a volt szilárd
hulladéklerakó telep rekultivációja.
A Westberg Kft. (1119 Budapest, Andor utca 47-49., 06-30-
948-55-88), mint kivitelező cég értesítése alapján a települési
hulladéklerakó rekultivációs munkáit 2013. november 5-én
elkezdte.
A kialakítási munkálatok várható befejezése 2014 áprilisa,
amit 6 havi próbaüzem követ, az átadás időpontja 2014
októbere. A próbaüzem nem jár semmiféle zavaró tényező-
vel, csak megfigyelések és mérések történnek.

A gépi földmunkákat, amit 1-2 forgókotró, 1 db dózer és 2-3 db
billenős tehergépkocsi végez, várhatóan 2014. január
közepére fejezik be. Az említett gépeken kívül december
folyamán egy forgó rosta üzemelt, ami a szemszerkezet szer-
inti osztályozást végezte.
Az anyagszállítások döntő része a területen belül történik. A
kiporzás mértéke elhanyagolható, a zajszint nem fogja
meghaladni a vonatkozó előírások szerinti határértéket,
aminek igazolására december elején zajszint mérést
végeztek. A mérés eredményéről tájékoztatást adnak a
Hivatal felé.
A munkaterület megközelítése a Budajenői Hilltop sétány
felől történik, a sárfelhordás esetén szükség szerint takarítást
fognak végezni a kivitelező cég munkatársai.
A területen lévő, helyi védettségű kápolna jelenlegi állapotá-
nak megőrzését és a felszíni víz elvezetését a kápolna
környezetében a terepviszonyoknak megfelelő kialakításával
biztosítja a kivitelező.

Telki Község Önkormányzata

Újabb rongálás

Szilveszterkor ismeretlen, vélhetően környéken lakó szemé-
lyek megrongálták a Fő utca és a Rákóczi utca
kereszteződésénél található kőkeresztet.
Néhány évvel ezelőtt még szinte ismeretlenek voltak Telkiben
az ilyen esetek, azonban mostanában sajnos egyre több
hasonlót kell regisztrálnunk.
Az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a kereszt
helyreállítása érdekében. A cél, hogy a lehetőségekhez mér-
ten új alapokra helyezve és megerősítve helyezzék vissza oly
módon, hogy az ne zavarja a kikanyarodó autósokat a kilátás-
ban.
Akik ilyen, garázda jellegű cselekményt visznek véghez, joggal
számíthatnak cselekedetük miatt a társadalom megvetésére,
és amennyiben megtalálják őket, akár a büntetőjogi
felelősségre vonásra is.
Amennyiben a környéken hasonlót tapasztalnak, kérjük,
hívják Farkas Flórián körzeti megbízottat a 06-70-369-5910-
es vagy Szabó Sándor közterület-felügyelőt a 06-70-428-
1835-ös telefonszámon!

Telki felkészülten várja a
havazást

Komolyabb havazás ugyan még nem volt az idei télen, előbb-
utóbb azonban megérkezhet hozzánk is az igazi, hófehér
csapadékot hozó idő. Telki azonban felkészült az ilyenkor
előforduló helyzetekre.

A belterületi úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság-
mentesítési munkáinak elvégzésére Szűcs János vállalkozót
bízta meg, és a szükséges környezetbarát granulátum-,
valamint útszórósó-mennyiséget is beszerezte. Ahogyan
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A fotópályázaton való induláshoz nem kell mást tenni, mint-
hogy a Facebookon lévő Telki csoport tagjaként legfeljebb 5
db, saját készítésű fényképet feltölteni a "Telki, én így
szeretlek" című albumba 2014. február 16-ig. (Fontos: csak
ebbe az albumba lehet feltölteni, ehhez az album fenti, kék
színű nevére kell kattintani!)

A fénykép bármikor készülhetett, és a pályázat témakörében
bármilyen Telkihez, az itt élőkhöz köthető eseményről,
utcaképről, házról, tájról, stb. szólhat. A fotó alatti szöveges
részben kéretik megadni a készítő nevét, és ha a készítő
úgy gondolja, néhány szót arról, hogy mit látunk és miért ezt a
képet töltötte fel.

A feltöltött fotókat lehet lájkolni vagy kommentelni (csak pozi-

tív hozzászólások érkezhetnek), és a feltöltési időszak
lezárulta után még további 2 hétig lehet majd a tetszéseket
kinyilvánítani.

Attól függően, hogy milyen képek érkeznek, több kategória
lesz kialakítva. Az egyes kategóriákban 10 legtöbb lájkot
kapott képre majd csoportszavazásokon lehet voksolni (itt
minden csoporttagnak csak 1 szavazata lesz). A kategóriák
első három helyezettje Telkihez köthető tárgyjutalomban
részesül, a helyezést elérő képekből pedig a 2014-es Telki
Fesztivál alatt a Pajtában kiállítást tartanak.

A Facebook csoport elérhetősége:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2
Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F171470368670%2F

korábban is, a hókotró az intézmények környéke és a főbb
útvonalak után meghatározott terv szerint takarítja majd el a
havat az utakról.
A járdák gépi tisztítását a Hambuch Bt. végzi, idén először
pedig az Önkormányzat dolgozói közmunkásokkal
megerősítve oldják meg a kézi hóeltakarítást.
A tavaly beszerzett, négykerék-meghajtású Lada Niva által a
megváltozott útviszonyok közepette is el tudja majd látni fela-
datát a közterület-felügyelő, és ha úgy adódik, az autó
kiküldése esetén segíteni tud majd az utakon elakadóknak,
hiszen ehhez minden lényeges eszközzel felszerelték.

Kéményseprés márciustól

A 2012.évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. ren-
delete, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.

Telkit a Kft. kollegái 2014. március 1-je és augusztus 1-je
között keresik fel.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek.

Megvan az új rendőrautó
Egy új, négykerék-meghajtású terepjáró beszerzése
érdekében 2013 szeptemberében jótékonysági bált rendezett
Telkiben a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkor-
mányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága.
Erről korábban a Telki Napló is beszámolt, kiemelve a sikeres
településközi összefogást.

A sikeres bál bevételéből, és a települések arányos hoz-
zájárulásából tavaly november végén megvásárolták a Dacia
Duster típusú terepjárót, amellyel a járőrözések során olyan
helyekre is eljuthatnak a rendőrök, ahová eddig a terepviszo-
nyok miatt nem tudtak.

A Budakeszi Rendőrörs Budajenő, Budakeszi,
Herceghalom, Nagykovácsi, Perbál, Páty, Remeteszőlős,
Telki és Tök településeken látja el a közbiztonság felügyeletét.

Halálos baleset

Eddig ismeretlen okból és
körülmények között ütközött
össze 2014. január 15-én 11
óra 30 perc körül egy
személyautó és egy kerékpár
Telki Fő utcáján, a Rákóczi
utcai buszmegállónál lévő
zebránál.

A baleset következtében a kerékpáros nő olyan súlyosan
megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Fotópályázat Telkiről
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Kapcsolatok
A Harmonikus házasság - harmonikus családi élet sorozat
februári előadója Dr. Pécsi Rita lesz.

Túlélés vagy újjászületés?

Az érzelmi intelligencia fejlesztésével kapcsolatos előadáson
ígértük, hogy a kulcs a neveléshez témakört az egyik legkri-
tikusabb időszak, a kamaszkor problémáinak feldolgozásával
folytatjuk. Előadónk, aki maga is négy gyermek édesanyja,
neveléskutató, valamint az oktatás, nevelés számos területén
szerzett tapasztalatot, minden szülő, nagyszülő, és pedagó-
gus számára gyakorlati, a mindennapok során hasznosítható
útmutatást nyújt ezen nehéz időszak túléléséhez.

Serdül a kölök! A "várva várt" serdülőkor életfeladata
- (M)ilyen a kamaszunk?
- Osztottak még nekünk lapot?  Vagy most már mindegy?
- A serdülőkor életfeladatai, tipikus lehetőségei és

nehézségei
- Túlélés vagy új születés?
Az előadás február 17-én - kivételesen hétfői napon - 20
órakor kezdődik a Telki Pipacsvirág Iskola éttermében.

Folytatódnak a harmonikus családi
életről szóló előadások

2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetnek a támogatásá-
val tovább folytatódnak a „Harmonikus házasság – har-
monikus családi élet” sorozat előadásai.
Januári vendégünk volt Dr. Pilling János. Februárban közkívá-
natra ismét Pécsi Rita tart előadást, de mivel egész évben
előre lekötött programjai vannak, kivételesen nem
csütörtökön, hanem hétfői napon jön el hozzánk. Vendégünk
lesz márciusban a „Három királyfi-három királylány” mozgalom
vezetője Székely András is, míg április-május hónapban
Bagdy Emőke, Martos Tamás és Balog Piroska előadásaira
várjuk szeretettel az érdeklődőket.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Kedves Telkiek!
Az Önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az
1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére

2014. március 14-én csütörtök este!

Program:
Fáklyás felvonulás
a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi
u. - Rákóczi u. - Erdő u. - Aká-
cos u. útvonalon.

Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor.
A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja.

19.00-tól iskolánk tanulóinak műsora, Deltai Károly pol-
gármester köszöntője és megemlékezés

az iskola aulájában.

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tűzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti 

zászlónkkal!
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DÁTUM PROGRAM NEVE HELYSZÍN
Január 4. szombat Termelői piac Pajta
Január 5. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Január 15. szerda Nyugdíjas Klub - színházlátogatás
Január 16. csütörtök Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
Január 18. szombat Termelői piac Pajta
Február 1. szombat Termelői piac Pajta
Február 2. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Február 8. szombat Faludisznaja Pajta
Február 15. szombat Termelői piac Pajta
Február 15. szombat Nyugdíjas klub Iskola ebédlő
Február 17. hét fő Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
Március 1. szombat Termelői piac Pajta
Március 1. szombat Alapítványi Bál Globall
Március 2. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Március 14. péntek KOKUKK - Kodolányi emléktábla koszorúzás Kodolányi-ház
Március 14. péntek 48-as megemlékezés, fáklyás felvonulás Pajta-Iskola
Március 15. szombat Termelői piac Pajta
Március 19. szerda Nyugdíjas klub Pajta
Március 20. csütörtök Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
Március 29. szombat Termelői piac Pajta
Április 5. szombat Tavaszi kézműves játszóház  9.00-12.00 Telki Óvoda
Április 5. szombat KOKUKK - tavaszi falucsinosítás Faluszerte
Április 6. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Április 11. péntek KOKUKK - Vers a kapukra Faluszerte
Április 11. péntek KOKUKK - Költői est, vendég Szabó T. Anna Telki Óvoda (?)
Április 12. szombat Termelői piac Pajta
Április 16. szerda Nyugdíjas klub Pajta
Április 24. csütörtök Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
Április 26. szombat Termelői piac Pajta
Május 4. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Május 10. szombat Termelői piac Pajta
Május 10. szombat Budavidék Zöldút - biciklitúra Zsámbéki-medence
Május 15. csütörtök Pipacs Galéria KIÁLLÍTÁS megnyitó - Színekkel álmodva 18.30 Pipacs Galéria
Május 16. péntek Telki Fesztivál Iskola és Pajta
Május 17. szombat Telki Fesztivál Iskola és Pajta
Május 21. szerda Nyugdíjas klub Pajta
Május 22. csütörtök Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
Május 24. szombat Termelői piac Pajta
Június 1. vasárnap Református Istentisztelet Pajta

RENDEZVÉNYTERV - 2014
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Június 7. szombat Termelői piac Pajta
Június 15. vasárnap családos zarándoklat Máriaremetére a Mária-úton Faluszerte
Június 18. szerda Nyugdíjas klub Pajta
Június 21. szombat Termelői piac Pajta
Július 5. szombat Termelői piac Pajta
Július 6. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Július 19. szombat Termelői piac Pajta
Augusztus 2. szombat Termelői piac Pajta
Augusztus 3. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Augusztus 16. szombat Termelői piac Pajta
Augusztus 16. szombat 1Úton családos zarándoknap a Mária-út telki környéki szakaszán Faluszerte
Augusztus 20. szerda Templombúcsú – Szent István Király napja Templom, Pajta
Augusztus 30. szombat Termelői piac Pajta
Augusztus 30. szombat Nyárbúcsúztató utcabál Pajta
Szeptember 7. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Szeptember 13.szombat Termelői piac Pajta
Szeptember 17.szerda Nyugdíjas Klub Pajta
Szeptember 27.szombat Termelői piac Pajta
Szeptember 27.szombat Oktoberfest sörfesztivál Pajta
Szeptember 27.szombat KOKUKK - őszi falucsinosítás Faluszerte
Október 5. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
Október 11. szombat Termelői piac Pajta
Október 11. szombat Kirándulás a budakeszi arborétumba
Október 15. szerda Nyugdíjas klub Pajta
Október 16. csütörtök Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
Október 17. péntek Pipacs Galéria - Festészet napja Telkiben 18.30 Pipacs Galéria
Október 18. szombat Falukáposztája és délszláv táncház Pajta
Október 22. szerda 56-os megemlékezés 19.00 56-os emlékmű
Október 25. szombat Termelői piac Pajta
November …. KOKUKK - őszi gyermekirodalmi est Iskola ebédlő (?)
November 2. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
November 8. szombat Termelői piac Pajta
November 8. szombat KOKUKK - madárgyűrűzés
November 12. szerda Nyugdíjas klub Pajta
November 13. csütörtök Kapcsolatok előadás Iskola ebédlő
November 22. szombat Termelői piac Pajta
November 29. szombat Adventi kézműves játszóház 9.00-12.00 Telki Óvoda
November 30. vasárnap Krumpliebéd Pajta
December 6. szombat Termelői piac Pajta
December 6. szombat Adventi délelőtt, Mikulás Iskola ebédlő
December 7. vasárnap Református Istentisztelet Pajta
December 13. szombat Nyugdíjas klub - Advent Iskola
December 20. szombat Termelői piac Pajta
December 24. szerda Falukarácsony, székely betlehemes Pajta
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A tájrendezés és a natúrparkok

Faludisznaja
2014. február 8. 

Pajta-Faluház, Telki

6 óra körül a két disznó még élve megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldolgozás!

kb. 8 órától füstölt disznóságok mellett más húskészítmények bemutatója, kóstolási és
vásárlási lehetőséggel együtt!

kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg teával várjuk a gyer-
mekeket a következő üstnél!

kb. 10 órától a malacok egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett és előzetesen bepá-
colt tarja már fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és savanyúság (a Faluká-
posztáján készített savanyú káposzta is jöhet)!

kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi áldozat
húsából (is) készült!

14-15 óra felé a kolbászt, a véres és a májas hurkát kezdjük sütni - kimerülésig (illetve amíg a
készlet tart)!

15 órakor a Batyu Színház előadása gyerekeknek

GYERMEKEK! 10-15 óráig kézműves foglalkozások a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában

FIGYELEM!

A néhány éve érvényes gyakorlat szerint mindenki 
(telkiek és nem telkiek) számára

800 Ft / 3 adag áron mérjük a finomságokat, a bevételből a nyersanyagok árát fedezzük.
Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani, családoknak kedvezmények!

A forralt bor bevétele (200 Ft/pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál.

A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (BNE) és a Zsámbéki
Medence Tájvédelmi Egyesület (ZsMTE) – a Magyar Nemzeti
Vidék Hálózattal (MNVH) és a Magyar Natúrpark Szövet-
séggel (MNSZ) közösen, továbbá Zsámbék Város Önkor-
mányzatával, az érintett településekkel és a társ-
szervezetekkel egyetértésben – előadóülést szervez a tájren-
dezés és a natúrparkok témakörben, amelyre ezennel
meghívjuk.
A rendezvény helye: Zsámbék, Művelődési Ház (Etyeki út 2.),
ideje: 2014. február 6. (csütörtök), 18 óra.

Előadást tart Dr. Csemez Attila, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanára, tanszékvezető, „Tájrendezési lehetőségek
a budakörnyéki térségben” címmel.
Az előadóülésen való részvétel ingyenes.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat és terjessze ezt a meghívót
ismerősei, munkatársai körében.

A rendező szervezetek nevében tisztelettel:
Dr. Darkó Jenő sk.

a BNE elnöke
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Közösség

Családias hangulatban zajlott a Kokukk Egyesület hagyo-
mányos őszi irodalmi délutánja 2013. november 29-én az
iskola aulájában.
Molnár Krisztina Rita íróként és háziasszonyként is aktívan
jelen volt a 3 írónő beszélgetésén, amelyen Kertész Edina és
Tamás Zsuzsanna is bemutatkozott a telki nagyközönség
előtt legújabb könyvével.
Érdekes részletként kiderült, hogy a három írónőt a
Városliget környéke és más érdekességek is összekötik.
Budapest legnagyobb parkja ugyanis mindannyiuk életében
fontos szerepet játszott, Tamás Zsuzsa pedig szerkesztő volt
Kertész Edina könyvének kiadójában, úgy, hogy ők csak
később ismerték meg egymást. Ráadásul mindhármójuknak
ez az első mesekönyve - ez sem lehet véletlen a házigazda
szerint.
A délutánt felolvasások és a könyvek felnőttek és gyermekek
számára is tanulságos igazságainak megbeszélése szí-
nesítette. Egy vízválasztót, két világ közötti átjárót sejt Kertész
Edina a 9 éves korban, amikortól a gyerekek már nem hisznek
a varázslatban – hangsúlyozta az írónő a művében megje-
lenő 9-es szám kapcsán. A hógömbök az átjárás fontos
helyszínei, így ezekről is ejtettek néhány szót: elhangzott,
hogy bár giccsesek ezek a tárgyak, mégis valamiért nagyon
sokan szeretik őket.
Tamás Zsuzsa a varázslat kapcsán elmondta, mese-
mondóként az a feladata, hogy az említett átjárót megnyissa,

bárki, így a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt.
Könyvének kapcsán elmondható, hogy már 4-5 éves kortól
kezdve befogadható a gyerekek számára, azonban a felnőt-
teknek is izgalmas olvasmányt jelenthet (ez egyébként a többi
könyvről is elmondható). Stilisztikailag zamatos – állapította
meg a játékosságot is kiemelve, a szöveg egyes részeit
felolvasván a házigazda. Alkotóként nem is tudja, hogy
„engedhette meg magának a bátorságot”, hogy ennyi
parafrázist építsen bele szövegébe – vallotta őszintén Tamás
Zsuzsanna, hozzátéve, hogy azért nem egy okoskodó, hanem
igazi mesélő kötetről beszélünk. Ennek kapcsán a külön-
leges, „rap-szerű” betétmeséjét méltatta Molnár Krisztina Rita,
amely szintén a játékosságot bizonyítja.
A Maléna kertje kapcsán érdekességként elhangzott, hogy
éjszakánként készült (az írónő nagycsaládos...). A történetet
röviden összefoglalva Molnár Krisztina Rita elmondta, hogy a
könyv a vágyakról, majd a hozzájuk való eljutáshoz szükséges
bátorság gyűjtéséről is szól, Maléna és barátai életének
bemutatásán keresztül. A zongora és a zene megjelenése
sem véletlen, hiszen a házigazda egykor játszott az ominózus
hangszeren. Fontos kiemelni, hogy az illusztrátor a szintén
Telkiben élő Simonyi Cecília , aki az írónő első könyvéhez
is készítette a rajzokat.
A beszélgetést követően, aki kedvet kapott hozzá,
megvásárolhatta a könyveket, és egy kis kézműves alkotó-klub
is indult a kisebbek nagy örömére.

szb

Egy délután a varázslat határán

Igen sokan döntöttek úgy december 24-én délután 3 órakor,
hogy megtisztelik jelenlétükkel a Pajtában rendezett
Falukarácsonyt és többen ekkor csodálták meg az épület
előtt álló Betlehemet is. A kezdéskor a társaság egyik fel ülve,
a másik fele pedig helyhiány miatt állva hallgathatta meg
Harkai Gábor atya ünnepi beszédét, majd követhette nyomon
a hagyományos Székely Betlehemest, amelyet két nappal
korábban még a Nemzeti Színházban is láthatott az érdek-
lődő közönség (erről a témáról külön cikkünkben olvashat-
nak).
Köszönet illeti a fellépőket, akik játékukkal igazán kellemes,
karácsonyi hangulatot varázsoltak a téli tavaszban – rend-
kívüli hideg vagy hó ugyanis nemigen volt ezen a napon.

Falukarácsony
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Hírül vittük Budajenő és Telki nevét székely betle-
hemesünkkel!

Először 2002-ben adtuk elő sok próba és gyakorlás után
Budajenőn és Telkiben. 2003-ban pedig már a Hagyományok
Háza által szervezett nagyszabású rendezvényen, a
budapesti Országos Betlehemes Találkozón is részt vettünk
vele. Itt neves szakemberek elismeréssel beszéltek
játékunkról. Dicsérték a betlehemes szép, archaikus szöve-
gét, énekeit, mozgásait.

Felfigyeltek tehát kis csapatunkra, és most, 10 év elteltével, a
Nemzeti Színház adventi műsorának szereplői lettünk. Szász
Zsolt szervező, dramaturg, és kollégája, a Budajenőn élő
Rideg Zsófia meghívták lelkes kis társulatunkat, hogy a Gobbi
Hilda színpadon mutassuk be előadásunkat.

A közönség soraiban több híres színészt ismerhettünk fel.

A szereplő gárda egy jól összeszokott társaság évek óta.
Mindenki nagyon meggyőzően játssza szerepét. A Szent
Család könyörtelen kirekesztése, József elkeseredett szál-
láskeresése szánalmat ébreszt bennünk. A huszárok áhítata,
szép és összetett kardmozdulatai ünnepélyessé teszik a
hódolatot, amelyet a kisdednek mutatnak be. Az angyal éteri
tisztaságú éneke és a pásztorok esetlensége erős kontrasz-
tot alkot. A „dicsőség Istennek” és a „békesség a földi
embernek” kettősségét mutatja be ez a gyönyörű betlehemes
játék.

Az előadás megtekinthető az interneten, mivel külön felvette
a kyka48 csatorna és a Buda Környéki Televízió is.

Maronicsné Dávid Anna
a betlehemes vezetője

Betlehemes a Nemzeti Színházban

Két remek könyvbemutató, a Batyu Színház előadása és a
Mikulás érkezése jelentette a november 30-án, szombaton
délelőtt megtartott Telki Advent csúcspontját, amely ezúttal is
sok érdeklődőt vonzott.
A Telki Nőikar igen színvonalas fellépését követően Bánó
Attila: Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből
című könyve kapcsán Móczár Gábor alpolgármester beszél-
getett az íróval. Megtudhattunk számos olyan érdekességet,
amelyek nem képezik részét az iskolai történelemóráknak,
azonban mint egy, a művet dedikáltató hölgy megjegyezte,
nagyon is oda illene, hiszen felkelti az érdeklődést e
tudomány és tantárgy iránt!
Nem szeretnénk lerántani a leplet a könyv titkairól, azonban
kedvcsinálóként elárulunk két érdekességet. Bocskai Istvánról
például megtudható, miért számít az egyik legkártékonyabb
személynek a magyar történelemben, és miért köszönhető
neki is a rettenetes mohácsi vereségünk, a tatárjárásról pedig
egy igazi túlélő típusú, a meneküléséért bármit megtevő
egyházi személy leírásai kapcsán ismerhetünk meg kevéssé
ismert részleteket.
A másik bemutató során egy igen tehetséges, ifjú alkotó, a 14
éves Szűcs Vanda: Egy ikerpár titkos naplója vonzotta a telki

közönséget. Az író elmesélte, hogyan készült regénye, és
hogyan „születhetett meg” két főhőse . Érdekes volt látni,
milyen népszerű a mű és maga a szerző, hiszen szinte csor-
dultig tele volt  az iskola aulája a beszélgetés idején, valamint
a dedikáláskor is.
A Batyu Színház: Ezüsterdő lakói - Mikulásváró bábjátéka a
kisebbek körében aratott méltán nagy sikert, míg a Mikulás
érkeztét természetesen minden gyermek kitörő lelkesedéssel
fogadta. A kézműves foglakozások során pedig aki tehette,
felkészült ajándékkal a közelgő ünnepre.
Köszönjük a vendégeknek, előadóknak és a szervezőknek
ezt a remek rendezvényt!

Közös készülődés a karácsonyra

Móczár Gábor (Király)
Váradi Sándor (Jobb huszár)
Barthos György (Bal huszár)
Váradi Eszter (Mária)
Bartos Gyárfás (József)
Móczár Luca (Angyal)
Szabó Bálint (Öreg pásztor)

Szabó Attila (Második pásztor)
Pojják László (Harmadik pásztor)
Osztie Balázs (Fiatal pásztor)
Varga Lőrinc, Varga Bálint 

(Furulyás pásztorok)
Péter József (Gazda, beköszöntő)
Szűcs Ernőné (Gazdasszony)

Teltházas előadáson nagy sikerrel szerepeltek: 
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Az elmúlt időszakban ismét sikerrel versenyeztek az ifjú telki
sakkozók, akik közül Persányi Barnabás egy rangos elis-
meréssel is gazdagodott.

Magyar Nemzeti Ifjúsági- és Gyermek
Sakk Csapatbajnokság

A legerősebb magyar sakk egyesületek - mintegy 300 fiatal
részvételével - versenyeztek október 26. és 30. között a Ma-
gyar Nemzeti Ifjúsági- és Gyermek Sakk Csapatbajnoki cím
elnyeréséért a belvárosi VAM Design Centerben. Pregitzer
György tanár úr két 6 fős csapatot is indított a Zsámbéki SE
színeiben, melyekben pátyi, zsámbéki és budakeszi gyerekek
mellett a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola tanulói is helyet kaptak.

A 6 táblás, 8 fordulós versenyen iskolánkból részt vett Per-
sányi Barnabás, Persányi Nóra, Moore Annika és Bedő
Gergő. Tanulóink a gyermek csapatbajnokságon az előkelő
országos 3. helyen végeztek, olyan patinás egyesületeket
maguk mögé utasítva, mint a BEAC, a Barcza Gedeon SC, a
Szombathely vagy a Paks. Persányi Barnabás veretlenül lett
tábladíjas az 1. táblán, azaz a mezőny legjobbja volt, míg
nővére 8-ból 8 győzelemmel szerezte meg a tábladíjat a 4.
táblán.

A verseny után a Budapesti Sakkszövetség Elnöke, Révész
Máriusz nyilatkozatában ekképp méltatta a zsámbéki csapa-
tot: „Azt hiszem, ma Magyarországon nincs olyan NB1-es
klub, akinek az utánpótlás gyerekcsapata, (ha ki tudna egyál-
talán ilyet állítani), meg tudná verni például Zsámbék gyerek-
csapatát (...) Nagyon szimpatikus ellenfelekkel küzdöttünk,
ezen a versenyen, semmilyen vita nem volt az 5 nap alatt (...)
Külön ki szeretném emelni még Zsámbék csapatát, akik na-
gyobb egyesületeket megelőzve a 3. helyen végeztek, és egy
rendkívül jól felkészített, erős csapattal érkeztek, sőt, két
tábladíjat is nyertek.”

A Pest Megyei Közgyűlés díjazottja:
Persányi Barnabás

A december elején megtartott Megyenap Pest megye egyik
legfontosabb eseménye, a közösség ünnepe, amikor az
ország legnépesebb, közel 1.300.000 lakosú megyéjének 187
településéről százak érkeznek a Megyeháza Dísztermébe.
Ezen a napon díjazza a közgyűlés mindazokat, akik átlagon
felüli teljesítményt nyújtanak a kultúra, a sport, az építészet
terén, és ekkor adományozzák a díszpolgári címet is.

A Pest megyei kitüntettek között volt ezúttal Persányi Barna-
bás is, a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 3.a osztályos tanulója. Barnabás az Év
Legjobb Pest Megyei Sportolója Férfi Utánpótlás kategóriában
vehette át a II. díjat a sakk sportágban elért 2013-as ered-
ményei alapján, mivel egyéniben és csapatban Pest megyei
bajnok, a Magyar Nemzeti Gyermek Sakk Csapatbajnokság
legjobbja, valamint Európai Uniós bajnok lett. Barnabás
egyetlen sakkozóként, és a legfiatalabb kitüntetettként vehette
át a díjat Dr. Szűcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyűlés
elnökétől. Ezúton gratulálunk Barnabásnak és felkészí-
tőinek, Pregitzer György tanár úrnak és Mészáros András
nemzetközi mesternek!

A telki sakkozó elismerése
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Budajenő és Páty között van egy régi földút, amelyet a
környéken élők közül sokan szekérútként vagy gyalogosan is
használtak gyerekkorukban. Kis esése miatt az egyik legjobb
útkapcsolatot jelentette a két falu között. Az út egyik leágazása
Telkibe vezetett, így Telkit is összekötötte Budajenővel és
Páttyal. Csakhogy az út időközben elbozótosodott, járhatat-
lanná vált. A Budavidék Zöldút Szövetség – a Telki Önkor-
mányzat anyagi támogatásával – 2013 elején kitisztíttatta a
Budajenő és Páty közti szakaszt. Ezzel a bicikliző családok,
hétvégén egyet sétálók, futók, kutyasétáltatók számára
egyaránt kellemes, nagyobb emelkedők és traktornyomok
nélküli, árnyas útvonalszakasz keletkezett, amelyet már tavaly
is használhattunk. 

Az akác visszavág
Év elején boldogan használtuk az utat,  év közben aztán
kiderült, hogy az úton újra feltörő növényzet rendszeres kar-
bantartást igényel, mert derékig érő csalánban, sarjadó
akácban biciklizni nem túl szórakoztató. Telki Önkormányzata
– amelyhez az út közigazgatásilag tartozik – nem tudja vállal-
ni a fenntartással járó költségeket, ezért más lehetőség után
kellett néznünk. A keresgélés eredményeképpen a három
érintett település néhány vállalkozója vállalta, hogy egy-egy
nyírással hozzájárul a szekérút éves fenntartásához. Ez óriási
segítség, mert nélküle kárba veszett volna egy csomó pénz és
munka, amit a feltárásba eddig fektettünk. Így viszont remél-
hetjük, hogy 2014-ben már a tavalyi kellemetlenségek nélkül
használhatjuk az új útvonalat. 

Kedves sportolni vágyó barátok!
Kísérletet szeretnék tenni arra, hogy megismertessem Veletek
a duatlon és triatlon sportágat. Bizonyára sokan hallottatok
róla, de talán kevesebben tudják, milyen sportág is ez
valójában?

Szeretném azok figyelmébe ajánlani, akikben már régebb óta
fogalmazódik a gondolat, hogy kipróbálják, és azoknak, akik
már ismerik ezt a sportágat, de egyedül nem szívesen vágnak
bele, vagy netalán már csinálták, de valamilyen oknál fogva
abbahagyták, azonban szívesen újrakezdenék.

Továbbá azoknak a kedves szülőknek, akik „rendkívüli
mozgásenergiával rendelkező” csemetéjüket szeretnék
kitartást kívánó, egyben csapat, de az egyéni teljesítményt is
kiemelő sportág felé terelni.

Ez a sportág kortól, nemtől és edzettségi állapottól
függetlenül bárkinek, bármikor elkezdhető!

Ez csak elhatározás kérdése! Mint tudjuk, kifogást a legköny-
nyebb találni. Aki odaáll a rajthoz, az már nyert! Mert ő felállt
a fotelből és a fáradtságos edzések után vette a bátorságot
és odaállt a rajtvonalhoz! 

Azoknak, akik kacérkodnak a gondolattal, most adott a
lehetőség! Ez nem „soha vissza nem térő alkalom”, ez az
ajánlat bármikor áll a részemről! A döntést nem tudom mások
helyett meghozni, de a lehetősége itt van a faluban! 

Sokaknak van a faluban hegyi biciklijük, amelyet rendszere-
sen használnak az erdőben. Sokan futnak. Ha ezt a kettőt
egybe rakjuk, kész a duatlon. Kis kocogás, majd kis bringázás
és levezetésnek megint kocogás. Több táv van, nem szabad
megijedni! Nem kell mindjárt a nagyokkal versenyezni, hiszen
ők is a kisebb távokkal kezdték valamikor.

Ha már ebben a két sportágban edzettek vagyunk, miért ne
lehetne előtte bemelegítésnek úszni egy kicsit? Ez már a tri-

atlon. Nem bonyolult! Itt is több táv van. Mire elfárad az ember,
már vége is! Hiszen a hiedelemmel ellentétben ez a három
alapmozgás három, nagyrészt különböző izomcsoport
használatát igényeli. Tehát amíg az egyiket használom, addig
a másik – részben – pihen. A keringési rendszeremet és a
tüdőmet kell csak erősíteni. Ennyi az egész! Nincs itt semmi
varázslat.

Szülőknek és gyermekeiknek is ideális
Szülőknek ajánlom ezt a sportot azért, mert a gyerkőc
hihetetlen magabiztosságot szerez a három alap sportág
használatával, amely végig kísérheti az egész életét! Nyáron
nem kell izgulni, hogy belefullad a vízbe a strandon, vagy az
evező táborban baja esik. Könnyedén javít defektet az út
szélén bámuló szülők bringájában. Nem kell aggódni a
gyerkőc cooper tesztjéért sem a tesi órán. Azért aggódjon
majd a tesi tanár, hogy elhiszi-e? Persze nem azonnal, hiszen
ingyen ebéd nincs!
Esetleg jöhetnek szülők is, hogy felügyelhessék csemetéiket
edzések közben!
Azoknak sincs okuk aggodalomra, akik „zúzni” szeretnének!
Szívesen megmutatom az „erő sötét oldalát”. A könnyed,
kisebb távoktól a keményebb, extrém hosszú távokig bármit
elkövethetünk.
Tehát örömmel fogadom kezdők és haladók jelentkezését.
Továbbá azokét is, akik a három közül bármelyik sportágban
(úszás, kerékpár, futás) erőt éreznek magukban, esetleg
kinéztek valamilyen rendezvényt és fel szeretnének rá készül-
ni. Akár edzőpartnerre van szüksége, akár edzéstervre, vagy
egyszerű tanácsra a felkészülésben.
Akinek bármilyen kérdése merült fel a témával kapcsolatban,
elérhető vagyok a jozsanandor@net-tv.hu e-mail címen.
Baráti üdvözlettel: Józsa Nándor

Sportoljunk együtt!

Szekérút-helyzet 2014 elején
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És Telki?!
A 2013 elején feltárt útvonalszakasz gépi munkálatai (gépi és
kézi bozótirtás, szecskázás, az útfelszín elegyengetése)
összesen 580 ezer Ft-ba kerültek, a telki Környezetvédelmi
Alapból viszont csak 250 ezer forintunk volt erre a célra. A
kivitelezést végző vállalkozó, a budajenei Buchoffer János
ennek ellenére elvégezte a munkát, vagyis hitelben dolgozott
nekünk, amiért ezúton is szeretnénk neki köszönetet mondani.
A törlesztési projektünk szerencsére jó úton jár, mert a Zöld
Alapból 2013-ban is nyertünk 250 ezer Ft-ot. Viszont a Telkit
bekötő, egyébként rövidebb és kevésbé bozótos, vagyis jóval
olcsóbb szakasz még megtisztításra vár. Ennek a költsége
250 ezer Ft-ot tesz ki.

Magad, Uram…  
Az elkezdett munka folytatása, a hiányzó 330.000 Ft össze-
gyűjtése érdekében tehát most alkalmas pályázatra
vadászunk, és reménykedünk a szerencsében. Ez a forrás-
gyűjtési megoldás viszont se nem gyors, se nem kockázat-
mentes, ezért úgy döntöttünk, hogy ezzel párhuzamosan
lakossági támogatásokért is folyamodunk.
Egyrészt kérjük, hogy minél többen, minél gyakrabban
használják az útszakaszt, hiszen ez megkönnyíti a karban-
tartást! Másrészt, ha egyetért törekvéseinkkel, célzott pénz-
adományát szívesen vesszük.
Támogatását az 58300206-12024999 számlaszámra utalhat-
ja, a BVZSZ Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézetnél
vezetett számlájára. Kérjük, hogy befizetéskor jelezze a támo-
gatás konkrét célját: „szekérút”!
Várjuk azok jelentkezését is, akik a meglévő útvonal karban-
tartásában, az új szakasz kialakításában bármilyen nem pénz-
beli segítséget tudnak nyújtani.
Sétáljanak, biciklizzenek el arrafelé akácvirágzás idején! A
budajenei Hilltopra vezető útról kell balra lefordulni, mindjárt
a hegy alatti nagy kanyarból, egy kőkereszt mellett. A Telki
Önkormányzat éppen jelenleg végezteti a területen működött
egykori hulladéklerakó rekultivációját. Talán egyszer az út mel-
letti akácok közt szégyenkező, XVIII. századi, romos kis
kápolnát is fel tudja újítani a közösség, és akkor egy szép
fekvésű, régi hagyományokat őrző, zöld kiránduló- és
pihenőhelyhez jut Telki és Budajenő, meg a zöldúton erre
vetődők.  

Láng Noémi 
a Budavidék Zöldút Szövetség település-felelőse

Közismert, hogy Magyarországon a kóbor, gazdátlan állatok
száma rendkívül magas, holott ezekben a statisztikákban
nincsenek benne azok az egyedek, amelyeknek ugyan van
gazdája, de nem kapják meg a szükséges gondoskodást. Ne
szaporítsuk tovább az ilyen állatok számát! Ha esetleg el is
tudnánk ajándékozni egy-egy kiscica almot, akkor inkább
menjünk el egy menhelyre és segítsünk a már megszületett és
szenvedő állatokon, minthogy újabbakat segítsünk a világra!
Általános jelenség, hogy a nőstény macska-tartók szem-
besülnek a túlszaporodás problémájával, de a kandúrok

gazdái erről nem vesznek tudomást. Pedig a gazdátlan, sa-
nyarú sorsú kiscicák megszületéséért ők éppoly felelősek!
A nem ivartalanított állatokkal igen nehéz együtt élni. A
nőstény macskák viselkedése ivarzáskor megváltozik, izga-
tottak, hempergőznek, hangosan nyivákolnak és sokkal töb-
bet ürítenek vizeletet a lakás legkülönbözőbb szögleteiben.
Az ivarérett kandúrok vizelete és speciális szaganyagai, ame-
lyek spriccelésével időnként megjelölik a ház különböző
pontjait, rendkívül bűzösek.
A nem ivartalanított macskák messze elcsatangolnak, nagy

A macskák ivartalanításáról
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területeket járnak be, ezért sokkal nagyobb eséllyel lesznek
autóbalesetek vagy kutyaharapások áldozatai. Kullancsokkal
vagy féregpetékkel is gyakrabban fertőződnek.
A kandúrok párzási időszakban alig táplálkoznak, szinte min-
den idejüket verekedéssel töltik. A harapások, karmolások
általában egymás fejét érik, így szinte kivétel nélkül megál-
lapítható a fültőmirigy (nyálmirigy) gyulladása, a fülek hara-
pott sebei, sokszor a szaruhártya sérülése a szemek kar-
molása következtében. A mély harapások nyomán nagyon
gyakran gennyesztő baktériumok szaporodnak el a fej, nyak
szöveteiben és gennyel telt kötőszövetes képletek (tályogok)
alakulnak ki.
A verekedés közben a közeli kontaktus miatt a kóbor, gondo-
zatlan egyedektől bolhát, fülatkát, egyéb parazitákat kapnak
el a kandúrok.
Ebben az időszakban immunállapotuk jelentősen gyengül,
minden fertőzésre fogékonyabbá válnak. Számos gyó-
gyíthatatlan betegség vírusával fertőződhetnek, mint ami-
lyen pl.: a macskaleucosis, a macska-AIDS vagy a fertőző
hashártyagyulladás (FIP) vírusa. Ezek közül nem minden
betegség ellen létezik vakcina.
A nőstény macskák az első ivarzásukkor még nem érik el a
teljes testi fejlettséget, ezért vemhesülésük ekkor még nem
javasolt. Ilyen esetben az ellés és a szoptatás során
szervezetük rendkívül „lezsarolódik”.
A különféle fogamzásgátló (tablettás, injekciós) készítmények
állatoknál nagyon sok mellékhatással rendelkeznek, és komoly
betegségeket okozhatnak, amelyeknél nem ritka kórkép a
méhmirigyek elfajulása, a gennyes méhgyulladás, stb…
Tudományosan megalapozott tény, hogy a nőstények ivarta-

lanítása az első ivarzás előtt - nemhogy nem jár
egészségkárosodással - hanem számos középkorú, idős
állatoknál gyakran előforduló betegség kockázatát jelen-
tősen csökkenti. Gennyes méhgyulladás ivartalanított állatok-
ban nem fordul elő, az emlődaganatok kialakulásának esé-
lye minimálisra csökken, ahogy a macskákban előforduló, az
emlők mirigyszövetének túlburjánzásával járó betegségé is
(hyperplasias fibroadenoma komplex). Egyébként, ha az
említett betegségeket diagnosztizálják egy nem ivartalanított
állatban, akkor azok orvoslásának része szintén az ivarta-
lanítás lesz, de ekkor már egy idős, beteg állaton kell
elvégezni ugyanazt a műtétet, amelynek kockázata jóval na-
gyobb, mintha azt megelőzésképpen, már fiatal korban
elvégezték volna.

Összeállította: Dr. Paulina Anna
Klapka Állatklinika, Budakeszi
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gyermeke: Memari Masoud Hunor
Lindner Róbert és Tusák Tímea gyermeke: Lindner Benett
Nemes Tibor és Pók Tünde gyermeke: Nemes Zétény
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Borsányi András és Borsányi Tünde gyermeke: Borsányi
Maxim 

Sok boldogságot kívánunk!

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.



20 Hirdetés

2014 január

Sokan foghiánnyal élnek, mások meg el se mernek menni a
fogorvoshoz, hogy esetleg kiderüljön, hogy meg kell válniuk
valamelyik foguktól. Legtöbbször sajnos csak a kényszer –
csillapíthatatlan fájdalmak – viszik el az embereket a ren-
delőig. Pedig ma már nem kell félni, mert mint minden
területen, itt is áttörő újításokat hozott a technika.

Az Evidentis Fogászati és Implantológiai Klinikán már évek
óta a Magyarországon egyedülálló MED3D számítógép-
vezérelt implantációs rendszerrel dolgoznak. Erre a klinikára
valóban szorongások nélkül léphetnek be, mert a legmo-
dernebb felszereltséggel és természetesen minőségi alapa-
nyagokkal dolgoznak. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek
arra is, hogy türelemmel konzultáljanak a páciensek minden
kérdéséről és aggályáról.  Dr. Memari Masoud vezetőorvos,
implantológus szerint a testet a lélekkel együtt kell kezelni,
ezért a páciensek ellazítására, megnyugtatására is maximális
figyelmet fordítanak.

Bármilyen kezelést egy-egy személyre szabott kezelési terv
összeállítása előz meg. A 3 dimenziós rendszer a korábbi
eljárásokkal szemben olyan összehasonlíthatatlanul precíz
tervezést alapoz meg, mellyel minden implantátum típusa,
mérete, legoptimálisabb helye határozható meg. Ez a beül-
tetett fog tartós stabilitásának elérése miatt nagy jelentőségű.

Ahhoz, hogy a meglévő
csontállomány legerősebb
részébe kerüljön az implan-
tátum, a MED3D program
használata elengedhetet-
lenül szükséges. Az sem
elhanyagolandó, hogy az
esetleges csontpótlás  mér-
téke, típusa is tizedmilli-
méter pontossággal így állapítható és tervezhető meg. Mivel
a beültetés során elkerülhető a hagyományos műtétekkor
szükségessé váló vágás, sebészeti felnyitás, majd varrás,
elmaradnak, vagy jelentős mértékben csökkennek a fogbeül-
tetést követően jól ismert szövődmények és kellemetlen-
ségek, mint a fájdalom, duzzanat és véraláfutások. Nem csak
a beavatkozási idő rövidül, és a gyógyulás gyorsabb, hanem
az  esetek többségében megoldható, hogy a páciens 1 napig
se maradjon fog nélkül. 

Szakmai támogató partner:
Evidentis Fogászati és Implantológiai Klinika

www.evidentis.eu
+36 30 9-511-511
+36 30 216-9-217
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Az egészséges és 
szép fogazat csak a 
szerencsések számára 
alapvető adottság,
de megfelelő fogászati eljárás révén
ma már mindenki számára elérhető lehet

      


