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Önkormányzat

Polgármester naplója

Csatorna és csatornázatlanság
Telki két nagy lakóövezete, a Völgyrét és környezete, valamint a
Hosszúhát majdnem teljesen csatornázatlan. Terjedelmi okokból itt
nem térek ki minden előzményre, okra, következményre, írtam
erről korábban sokszor és valószínűleg még fogok is. Két ok miatt
azonban újra aktuális lett a szennyvíz-kezelés kérdése.
Pályázat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 50/2014.
(IV. 29.) Ö. határozatával döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról
szóló pályázat kiírásáról.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátása
jelenleg nem szabályozott.
Az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelését (gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását) a település
területén kötelező helyi közszolgáltatás útján kívánja biztosítani.
Ezért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a 2014. december 31-ig
terjedő időszakra pályázatot hirdettünk.
Lefordítom magyarról magyarra.
A szippantás ügye nem megoldott sehol az országban, így Telkin
sem. A szolgáltatás bizonytalan, inkább a fekete-, mint a szürkegazdaság része. A környezetszennyezés mértéke nagy, az árak kezelhetetlenek. A helyzet méltatlan.
Megpróbálunk a helyzeten javítani, de nem egyszerű, mert még megbecsülni sem lehet a valós kapacitásokat. A cél az, hogy ugyanolyan
közszolgáltatója legyen a területnek, mint a kommunális szilárd hulladék esetében. Ezért pályázatot írunk ki és megszondázzuk a
működést. A tapasztalatok alapján pedig jövőre meg lehet fogalmazni egy hosszabb időszakra szóló kiírást. A cél rövid távon javítani a csatornával ellátatlan településrészek életminőségét és
ellátásbiztonságát, valamint javítani a környezetterhelés helyzetén.
Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása, a KEOP
előkészítő konstrukció végrehajtására vonatkozó
együttműködési megállapodás elfogadása
Az együttműködés célja a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvényben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt, a
helyi önkormányzatokat terhelő szennyvízelvezetés és -tisztítás
közfeladat hatékony ellátásának biztosítása érdekében a 2014-

A fejlesztési övezetek lehatárolása megközelítő
2014 május

2020-as támogatási ciklusban megvalósítandó szennyvízberuházások előkészítése.
E célok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást
kötöttünk a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal.
Lefordítom ismét magyarról magyarra, amihez olykor idéznem kell
saját magamat egy régebbi cikkből.
A régi tisztítóüzem és csatornahálózat állami céltámogatásból és a
Központi Környezetvédelmi Alap pályázati pénzeiből épült. Amikor
az új tisztítóüzem épült - információim szerint - létezett egy 70%-os
intenzitású állami támogatás az akkori Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programján belül a szennyvíztisztító létrehozására, korszerűsítésére. Ezt a lehetőséget akkor nem használtuk ki.
Akkoriban nem voltak EU-s pályázatok, hisz Magyarország csak abban az esztendőben csatlakozott az unióhoz. Ennek megfelelően
az akkori fejlesztések nem a Kohéziós Alap forrásaira épültek. Ezek
a források a 2007 és 2013 közötti időszakban álltak rendelkezésre.
Az új szennyvíztisztító telep építésére 2004-ben 230 millió forint piaci
hitelt vettünk fel az MFB-től. A teljes kivitelezés ennél is többe került.
Magyarul a teljes fejlesztést önerőből és hitelből valósítottuk meg,
azaz az összes költségét, a hitelek kamatait, az eltorzított forrásmegosztás járulékos költségeit is mi, Telki lakói fizettük meg.
(Beszúrás a jelenből: azóta a szennyvíztisztítóra felvett hitel maradványát az állam konszolidálta, az önkormányzat pedig az elvitt hitel
mértékével arányos módon csökkentette az egy ingatlanra eső
csatornázás költségeit.)
Napjainkban Telki 84%-ban csatornázott. A feladat a hiányzó 16%
csatornázása. Olyan pályázat, amelynek Telki megfelelt volna, az
elmúlt években sajnos nem volt.
Néhány évvel ezelőtt a beruházás akkori feltételeit összegyűjtöttük.
El akartuk kerülni a korábbi idők hibáit, ezért tájékoztatót adtunk ki,
és egy kérdőívet, amiben a nyilatkozattevőket arról kértük nyilatkozni, hogy az akkori feltételek keretein belül - jórészt önerőből kívánnak-e fejleszteni.
Az érintett ingatlantulajdonosok részéről visszaérkezett nyilatkozatok összegzése alapján a képviselő-testület 2011-ben úgy foglalt
állást, hogy a szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező utcák
csatornázásáról szóló program végrehajtását felfüggeszti, a program
végrehajtásának kérdését a pályázati lehetőségek függvényében
tűzi napirendjére. Tehát az akkori, megterhelő feltételekkel nem
csatornáztunk.
Ez alól kivételt jelent, ha valamiképp pályázati forráshoz jutunk, de
még ekkor is kötelező jelleggel újabb lakossági egyeztetésre lesz
szükség, mert egy 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő
csatornafejlesztési pályázat megjelenésének esélye kisebb, mint egy
Higgs-bozoné.
Nos, a Higgs-bozon felbukkant, itt a vissza nem térő lehetőség! A
Nemzeti Fejlesztési Programirodával együttműködésben a derogációs pályázat keretein belül pályázunk a teljes körű csatornázásra. A
csatornázás előkészítő munkái 100%-osan támogatottak. A
kivitelezés várhatóan 85-95%-ban támogatott lesz. A hiányzó részre
is találtunk fedezetet, igaz, erről még nincs végleges megállapodás,
de az Északdunántúli Vízmű Zrt. hajlandó a hiányzó önrész átvállalására. Nyugodtan mondhatom, hogy egy kisebb csoda előtt
állunk, hisz reális esélye van annak, hogy a következő években állami, pályázati és magán forrásból megvalósuljon a teljes csatornázás.
Az átfutási idő kb. 3 év, ezért szükséges addig is az első pontban
taglalt kérdést rendezni.
Villa már van. Most jöhet a kanális.
Deltai Károly
polgármester

Közösség

Kiválót fesztiváloztunk
Hangulatjelentés a 2014-es Telki
Fesztiválról

Rég nem látott zord időjárást hozott Yvette. Szerdán és
csütörtökön még sokan aggódtak is amiatt, hogy a sok eső
elmossa Telki legnagyobb rendezvényét. Aztán ahogyan a ciklon veszített erejéből, úgy érkeztek az egyre kedvezőbb
előrejelzések, és immáron joggal bízhatott benne mindenki,
rendben megtartható a Fesztivál, és nem kell alternatív, fedett
helyszínekben gondolkodni.

„A bűvös forrás” című zenés előadása, amely rendkívül sok
érdeklődőt vonzott.

Így indult az idei rendezvény, amelynek már a 0. napjára, a
Pipacs Galéria kiállításának izgalmas megnyitójára (amelyről
külön cikkünkben számolunk be) mérséklődött valamelyest
az esőzés.

Másnap délelőtt nagy médiaérdeklődés mellett mutatták be
a nemrég elhunyt Németh Ferenc sportfotográfus emlékére
megrendezett kiállítást a Globallban. A megnyitón Deltai
Károly polgármestert követően Szijjártó Péter, Külügyi és
Külgazdasági Államtitkár is hangsúlyozta, milyen jelentős volt
a Telkiben élt, Nemzeti Sport Életmű-díjas sportfotós
munkássága, amelynek gyöngyszemei 1 hónapig láthatóak az
edzőközpont emeleti bárjában.

Szerény érmesek

Délután gyermekprogramokkal folytatódott a rendezvény,
amelyek közül kiemelkedik a ritmikus gimnasztika csoport
Telki Gyermek Táncszínháza által bemutatott, Sepp Norbert

www.telki.hu
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Közösség
Ezután Szigeti Antal képviselő szervezésében egy
helytörténeti kiállítás nyílt a Jung-házban, amely a helyi oktatás
régi és közeli múltját volt hivatott bemutatni. Az értékes
gyűjtemény pénteken és szombaton is megtekinthető volt, és
elmondható, szép számú látogató figyelmét keltette fel.

A díjazottak - Vászolyi
Tímea és Bartos György az átvételkor elmondott
szerény
köszönetnyilvánításukkor is bizonyították, méltó, megfelelő
helyekre kerültek a kitüntetések.

A ceremóniát követően a helyszínen kellemes zene mellett
tekinthették meg a jelenlévők a telki festőművészek színvonalas képeiből álló kiállítást.

Este 7 órakor, a Fesztivál hivatalos megnyitójának a hagyományok szerint a Báder-Magyar Ház adott otthont. Deltai
Károly polgármester és Móczár Gábor alpolgármester itt adta
át a Telkiért Érdemérmeket is.
2014 május

Közösség
Az esti koncertek sorát a Four Fathers nyitotta élménydús és
vidám hangulatú a capella énekléssel, miközben a fiatalok lassacskán már gyülekeztek a Tornacsarnokban, ahol az AWS
zenekar, majd egy remek hangulatú buli várta őket. Közben a
Pajtában is befejeződtek az előadások, így mindenki nyugodtan konstatálhatta, Yvette ezen a napon megkímélte rendezvényünket.

Kora délután ismét a gyermekprogramoké volt a főszerep,
amelyet az is könnyedén konstatálhatott, aki 5 óra előtt az
esti koncertekre tartott, ugyanis a kisgyermekes családok egy
része éppen az ellenkező irányba igyekezett…

A Strokes ütőegyüttes koncertjére ismét megtelt a Pajta
mögötti terület, és a humoros elemekkel is tarkított előadás
zajos sikert aratott. A fellépők különleges „dobfelszereléseikkel” is kivívták a közönség szimpátiáját, így vastaps mellett vonulhattak le a színpadról.

Telki Fesztivál, én így szeretlek…

A szombatot különleges programok dömpingje nyitotta, amelyek között szerepelt a nagy érdeklődés mellett lezajlott,
„Telki, én így szeretlek!” fotópályázat győzteseinek díjazása.
A képeket a Pajtában ki is állították, így az is megtekinthette,
aki esetleg nem látta még őket a közösségi oldal Telki csoportjában. (A díjazottak listája és a győztes képek külön
cikkünkben olvashatók és láthatók.)

Mindenki „Happy” volt

6 órára zsúfolásig megtelt a Faluház, itt ugyanis nem más
lépett fel, mint az Alapítványi Bálon már szereplő telki
szülőcsapat. Különleges öltözetükben előadott táncuk ezúttal is igen népszerű volt. Közben a komolyzene képviselőit a
templomban egy meghitt hangulatú egyházzenei koncerttel
várta a Capella Silentium, akik pedig a Pajtában maradtak,
megnézhették a „Telki – Happy Projekt 2014” című, lokálpatrióta hangvételű kisfilmet.

Az este a könnyűzenéé volt, hiszen érkezett a Back II Black
funky-zenekar, akik szenzációs hangulatot varázsoltak falunk
központjában. Erről az éppen leánybúcsút ünneplők is
tudnának még mesélni…
www.telki.hu
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Közösség
Zárásként egy „Pajta-bálon” szórakozhattak a táncos kedvükben lévő telkiek, és közben mindenki megállapíthatta, igen
tartalmas volt a május 15-től 17-ig tartó, két és fél napos rendezvény.

hattunk kürtős kalácsot. És mivel végül az égiek is megkegyelmeztek, tehettük mindezt anélkül, hogy bőrig áztunk
volna.

Köszönjük a szervezőknek, a fellépőknek, előadóknak,
művészeknek és a vendégeknek, hogy munkájukkal és
részvételükkel emelték az idei Telki Fesztivál rangját!

További képek a Telki Facebook Csoportban, „A
2014-es Telki Fesztivál fényképalbuma” mappában
láthatók.
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.101521178443
03671&type=1

A Fesztiválon bemutatott, nagysikerű, Telkit bemutató „Telki - Happy projekt 2014” videó a következő
linken elérhető:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZWn_MenNSs&feature=youtu.be

Lehetetlen lenne felsorolni minden fellépőt és izgalmas programot, amely kiválóan jelzi, milyen változatos volt az idei
kínálat. Vendégünk volt többek között Kodolányi Gyula József
Attila-díjas költő, Mezey Katalin költő, láthattunk divatbemutatót, megcsodálhattunk tűzoltósági és rendőrségi bemutatót,
kirakodóvásáron vadászhattuk a kisebb nagyobb csecse-becséket, állatsimogatónál járhattunk és persze idén is majszol2014 május

Szilágyi Balázs

Kultúra

Színekkel álmodtak...
Ismét nagy érdeklődésre tartott számon a Telki Fesztivál nulladik napjának hagyományos kiállítás megnyitója a Pipacs
Galériában.

Szinte egy gombostűt nem lehetett leejteni a teremben, ahol
idén a grafikai művek voltak a középpontban. Deltai Károly polgármester megnyitója után a településünkön élő költőnő,
Molnár Krisztina Rita olvasta fel egy novellájának részletét. Ezt
követően Kiss-Leizer Anna bájos énekében gyönyörködhettünk, majd a Kiss Zenede Telki tagozatának növendékei, Galló
Lilla és Koltai Beatrix színvonalas fuvoladuóját hallgathattuk
meg.
Ejtsünk pár szót a grafikai művek készítőiről!

Fenyvesi Edit fiatal grafikusművész és művésztanár életében a
rajz és a festészet már gyermekkora óta jelen van. A kaposvári
egyetem művészeti főiskolai karán végzett tanulmányaival
egyidőben több alkotótáborban vett részt, ahol az akvarell
festészettel barátkozott. Közel 2 éve a ceruzarajzokat
részesíti előnyben. Igen termékeny művész, fiatal kora
ellenére már számos egyéni és csoportos kiállításon vett
részt. 2013 óta olajfestészettel is foglalkozik, a kiállításra Olaj
gyakorlatok című sorozatát hozta el.
Máté Sándor főleg pasztellképeket készít, mivel nagyon
szereti ezt az eszközt. Néhány éve talált rá és úgy érzi,
számára ez a médium kínálja a legtágabb lehetőségeket.
Minden látvány meg tudja ragadni, nem igazán tud különbséget tenni ún. művészi és köznapi témák között. Fontos cél
számára az életigenlés megjelenítése, még az olyan képeken
keresztül is, amelyek talán nem tűnnek túlzottan vidámnak.
Több egyéni és kollektív kiállítást jegyző művész, a kiállításon
gyönyörű pasztellképeiben gyönyörködhettünk.

Jakab Mária Ilona gyermekkora óta vonzalmat érez a rajzolás
és festés iránt, jóllehet családi késztetése, inspirációja nem volt.
Tudásának alapjait Szép Agenor festőművész-rajztanár segített
lerakni, de Barna Ilona festőművész és Rajos Sándor akvarellista művész is segítették fejlődését. A természet és az emberek állnak hozzá legközelebb, így munkáinak tárgyát is ezek
a témák képezik. Több Magyarországi kiállítás után alkalma
nyílt külföldön is bemutatni művészetét. A kiállításon közelmúltban készült ceruzarajzait: portréit és tájképeit láthattuk.

Déri Gábor nagybányai születésű művész, aki már régóta Telkiben él. Korábbi szárnypróbálgatásait (olajfestményeit) már
több ízben is bemutatta falunk lelkes művészetszerető közönségének. Ezúttal újabb barangolásának és magára találásának eredményét mutatta meg, grafikai művein keresztül. Az új
technika (jobb-agyféltekés rajzolás és látásmód) és eszköz új
kihívást jelentett számára, de képei láttán bizonyosságot
szerezhettünk: ezúttal rátalált az útra, a saját útjára, ahol a
grafika eszközével realista, már-már fotorealista módon képes
kifejezni érzelmeit és a látványt.
Várkonyi György számos kiállításon, biennálén szerepelt már
alkotásaival. Jelenleg a Telki Pipacsvirág Általános Iskola rajztanára, emellett már 3. éve az Országos Grafikai Műhely váci
műhelyében litográfusként dolgozik. A litográfia kőrajzot
jelent. A kőre zsírtartalmú anyaggal (kréta, tus) rajzolnak, festenek, majd különböző kémiai eljárások folyamán nyomtatásra felkészítik a képeket.
Köszönjük a szervezőknek és a kiállító művészeknek a kiváló
kiállítást!

www.telki.hu
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Közösség

Íme a „Telki, én így szeretlek!”
pályázat eredményei
A tavasszal, a Facebookon lezajlott fotópályázat díjazottjai az
idei Telki Fesztiválon vehették át elismeréseiket. Lássuk az egyes kategóriák első három helyezettjeit és a nyertes képeket!

„Állati és növényi” kategória:
1. Baksay Szabolcs
2. Olasz Krisztina
3. Láng Noémi

„Hófehér” kategória:
1. Wilcsek Tamás
2. Bánó Attila
3. Dura Béla

„Látkép-sokféleképp” kategória:

„Erdő, mező, pusztaság...” kategória:
1. Tóth Zoltánné Vica
2. Baksay Szabolcs
3. Karácsony Erzsébet

1. Halmai Robin
2. Bánó Attila
3. Láng Noémi

„Mi, telkiek” kategória:
„Fény-játék” kategória:
1. Baksay Lilla
2. Wilcsek Tamás
3. Bánó Attila

1. Szabó Katalin
2. Zimay Kriszta
3. Szabó Katalin

Gratulálunk a résztvevőknek és a győzteseknek remek
képeikhez!
2014 május

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2014. április 29.
Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználása

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználásáról
szóló tájékoztatót.

A 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2013. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

A 2013. évi költségvetési terv végrehajtása

A döntéshozók megalkották a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (V.5.) Ö. rendeletet.

A 2014. évi költségvetés I. negyedéves
végrehajtása

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi költségvetés
I. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót.

Alapító okiratok módosítása

A testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján, illetve a végrehajtására
kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal módosította. Emellett a Telki Óvoda
alapító okiratát is módosították.

Beszámoló a SZEIB átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

A testület a Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi
Bizottság 2014. évi I. negyedéves munkájáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta.

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2013.
évi felhasználásáról

A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

A Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználása

A testület a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló
473.169 Ft összegű előirányzatból a következő
környezetvédelmi célok megvalósításához járult hozzá vissza
nem térítendő támogatás formájában.
A KOKUKK Egyesület 38 000 Ft-ot kapott az Öreg Tölgy Erdei

Tanösvény mellett található odútelep és egyéb madárvédelmi
berendezések karbantartása, felújítása és bővítése céljából.
A Budavidék Zöldút Szövetség 199.000 Ft-ban részesült a
Telki közigazgatási területén lévő egykori szekérutak
nyomvonalán, a klasszikus zöldutakhoz hasonló önálló
nyomvonalú és fenntartású zöldút szakaszok kialakítása és a
korábban megkezdett munkák folytatása érdekében.
A pályázat keretében felhasználandó összeg fölött rendelkezésre álló 236.000 Ft-ból 81.000 Ft-ot szintén a BVZ-nek
ítélték oda a szekérutakkal kapcsolatos munkálatokra.

Fejlesztési hozzájárulás felhasználása

A képviselő-testület elfogadta a víziközmű hálózatot
üzemeltető ÉDV Zrt. 2014. évben várható amortizáció
összegének felhasználásáról szóló javaslatot, és felhatalmazták a polgármestert a megállapodás aláírására.
A képviselők hozzájárultak, hogy az ÉDV Zrt. által 2013-ban
a szennyvíz hálózaton beszedett 2.179.723 Ft összegű
közműfejlesztési hozzájárulás összegét 2014-ben fejlesztési
célokra használják fel.

Támogatási kérelem

A testület úgy határozott, hogy anyagilag nem támogatja a
„Zöld Pixel 2014” elnevezésű Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotó Pályázat lebonyolítását.

Közbeszerzés kiírása takarítási munkálatok elvégzésére

A képviselő-testület a 2014. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat által fenntartott intézményi épületek (Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Telki
Óvoda, Telki Polgármesteri Hivatal, Telki Orvosi Rendelő,
Pajta) napi takarítási, valamint nagytakarítási munkálatainak
elvégzésére. A pályázatban a Polgármesteri Hivatal épülete
opcionális jelleggel került meghatározásra.

Közbeszerzés kiírása a közvilágítás kapcsán

A testület közbeszerzési eljárást írt ki a Boszorkányvölgy
közvilágítási hálózatának kiépítésére. Egy elkülönített alszámla megnyitásával lehetőséget biztosítottak az érintett ingatlantulajdonosok részére előzetes befizetésekre, amelyek
alapján a képviselő-testület dönthet a beruházás tényleges
megvalósításáról, ütemezéséről.

A „Telki” név használata

A képviselők módosították a község címerének és zászlajának alapításáról, valamint a jelképek és a „Telki” név
használatának rendjéről szóló 14/2008. (VI.18.) Ö. rendelet.
www.telki.hu
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Közérdekű
A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat

A testület pályázatot nyújtott be az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 28/2014. (IV.01.) BM
rendeletben megjelent felhívásra.
Sikeres pályázat esetén a közterületi térfigyelő rendszer
bővítésével kapcsolatos fejlesztés megvalósítása önrész biztosítása mellett lesz megvalósítható.

Pályázat közszolgáltatás ellátására

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telkiben
keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatás ellátására a 2014. december 31-ig terjedő
időszakra pályázatot hirdet.
szb

EP választás:
helyi eredmények

Lakcím-változás miatti bejelentési kötelezettség

Tájékoztató adatok az Európai Parlament tagjainak
2014. évi választásának helyi (Telki) eredményéről

Az új lakcímkártya szerinti címet ugyanis az ingatlan földhivatali tulajdonlapjának kezdő oldalán, tehát az ingatlan saját
adatainál módosították, azonban ez nem jelenti automatikusan, hogy a következő oldalon, a tulajdonos(ok) és haszonélvező(k) adatainál is átvezetik a változást.

Az országos átlagnál lényegesen nagyobb részvétel mellett,
nyugodt körülmények között zajlott le Telkiben az Európai Parlament tagjainak megválasztása.
– Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 2.648 fő
– Választóként megjelent polgárok száma: 1.262 fő
– Szavazáson megjelentek aránya: 47,66%

Jelölő szervezet - érvényes szavazatok száma
– MSZP - 81
– SMS - 6
– Fidesz-KDNP - 641
– A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt - 4
– Jobbik - 108
– LMP - 153
– Együtt 2014 - 209
– Demokratikus Koalíció - 105

Lack Mónika
HVI-vezető

Egyeztetés az új Volán-járat
kapcsán

Előző számunkban már
beszámoltunk róla, hogy Deltai
Károly, Telki polgármestere az
illetékeseknél szorgalmazza
egy új, reggeli gyorsjárat indítását Kelenföld irányába, csatlakozással a 4-es metróhoz.

Azóta az érintett települések polgármesterei egyeztettek a
kérdésben, és jelezték, támogatják a járat indítását, ami bíztató fejlemény a jövőbeli tárgyalásokat tekintve.
A Volánbusz Zrt. már vizsgálja a gyorsjárat megvalósíthatóságának lehetőségét.

2014 május

Akinek az elmúlt években a településrendezés keretében
(tehát nem pl. költözés miatt) megváltozott a lakcíme, a
következő sorokat kövesse kiemelt figyelemmel!

A tulajdonosok és haszonélvezők tehát külön kell, hogy
kezdeményezzék az adatmódosítást az illetékes földhivatalnál, amennyiben a lakóhelyül szolgáló ingatlanjuk címe
megváltozott az utóbbi időben!

Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
budakornyek@takarnet.hu
06-1-279-2090
06-1-279-2092

Boszorkányvölgyi közvilágítás
A korábbi döntéseknek megfelelően a képviselő-testület kiírta a közbeszerzést a Boszorkányvölgy közvilágításának
kiépítése kapcsán.
Ezzel párhuzamosan az érintett ingatlanok tulajdonosainak
kiküldtek egy levelet, amelyben az együttműködésre kérték
őket.

Telkiben zárult az előadássorozat

Május 21-én Telkiben, a Pipacsvirág Általános Iskolában zárult
a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület előadás-sorozata.
A Deltai Károly polgármester levezetése mellett megtartott
előadáson a helyi érdeklődők és a környezetvédelemmel
foglalkozók az oktatás natúrparkok életében betöltött
szerepéről tudhattak meg érdekességeket. A rendezvényen
részt vett és beszédet tartott Czippán Katalin, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Oktatási és Kommunikációs Bizottságának európai képviselője.

Közérdekű
Új szelektív gyűjtési mód
Telkiben
Április 24-től elindult az elhasznált fényforrások gyűjtése a
Polgármesteri Hivatal 2. számú épületében. A neoncsövek és
a kisebb fényforrások külön gyűjtőbe tehetők, e sorok megjelenésekor pedig már a használt elemek is leadhatók lesznek
a hivatalban.
Ismét szélesedett tehát a válogatottan gyűjthető hulladékok
köre, amelynek kapcsán érdemes áttekinteni, mi mindent szállítanak el szelektíven településünkön.
Minden hónap első keddjén házunktól viszik el a megfelelő
módon, átlátszó zacskókban, illetve kötegelve kihelyezett

műanyag, fém és papír hulladékot. Az üvegek gyűjtésére továbbra is az Alsó-Völgy utcában található sziget szolgál. Az
ingatlanunk elé minden szerdán reggel 6 óráig (Depóniás
zsákban) kitett zöldhulladékot is elszállítják a kommunális
gyűjtéskor.

A rendes évi lomtalanítás során ezeken felül idén a Polgármesteri Hivatalnál lehetőség volt az elektronikai berendezések és a használt gumiabroncsok leadására is térítésmentesen.
A tapasztalatok szerint egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, ami egyrészt nagyobb környezettudatosságra vall,
másrészt hosszabb távon (a kisebb edényzetre váltáson
keresztül) akár a kommunális hulladék elszállítására költött
összeg csökkenéséhez is vezethet.
szb

Országgyűlési képviselőnk:
Csenger-Zalán Zsolt
Az előző számunkban ígértük, hogy
hamarosan interjút készítünk az április
6-i választásokon megválasztott parlamenti képviselőnkkel, Csenger-Zalán
Zsolttal. Ennek hamarosan eleget is
teszünk, előzetesként pedig azt
olvashatják, amit róla tudhatunk az
interneten fellelhető információk
alapján.

Választókerületünk
országgyűlési
képviselője, Csenger-Zalán Zsolt
(FIDESZ-KDNP) 1957-ben született Budapesten. A Budapesti
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának hallgatójaként
1980-ban szerezett vegyész-üzemmérnöki diplomát. 2004ben MBA diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Német és angol nyelvvizsgával rendelkezik.

1983-1988 között a Technoimpex Külkereskedelmi vállalat
nyugat-afrikai fővállalkozásainak mérnök-üzletkötője. 1989
végén építőipari gépek forgalmazásával foglalkozó saját
céget alapít. 1992-ben megalapítja családi vállalkozásukat,
amely hulladék újrahasznosítással foglalkozik.
Felesége Csenger-Zalán Katalin. Két gyermekük van Kincső
és Zselyke.

1988-ban az MDF I-XII. kerületi szervezetének alapító tagja,
politikai igazgatója. 2002 novembere óta a Fidesz tagja. 2006
és 2010 között Pest-megye képviselője, közlekedési tanácsnok. 2010 májusa óta országgyűlési képviselő, a Külügyi és a
Nemzetbiztonsági Bizottság tagja. 2010 októbere óta Zsámbék város polgármestere.
A 2014. április 6-i választásokon a szavazók elsöprő többsége adta le rá a voksát, így az egyik legnagyobb legitimációval rendelkező országgyűlési képviselőként jutott be a Parlamentbe.
www.telki.hu
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Önkormányzat

Interjú Földvári-Nagy László
képviselővel
Áprilisi számunkban új sorozatot indítottunk az
őszi önkormányzati választásokig, amely a jelenlegi képviselő-testület tagjaival veszi végig az elmúlt
4 év telki eredményeit és tekint a jövőbe. Az alfabetikus sorrend alapján második interjúalanyunk
Földvári-Nagy László képviselő.
Hogyan értékeli Telki elmúlt 4 évét?

Az elmúlt négy évet nagyon sikeresnek gondolom,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy milyen mértékű
jogszabályi és működési változtatások közepette kellett biztosítani a megfelelő működést. Mind a hatásköröket, mind
az anyagi lehetőségeket tekintve jelentősen szűkült az
önkormányzat mozgástere.
Mit tart a legfontosabb eredménynek a falu életében?

A jelenlegi önkormányzati ciklusban számos fontos esemény
is történt. Leglátványosabb minden bizonnyal a három nagyberuházás volt. A Fő utca felújítása régi adóssága volt a
településnek. Tekintettel arra, hogy hozzám különösen közel
állnak a közoktatással és köz(lekedés)biztonsággal kapcsolatos kérdések, az új óvodát, valamint a településen áthaladó
országúti csomópontok átépítését kiemelkedően fontosnak
gondolom.

A ciklus elején elkészült új óvodaépület végre lehetővé
tette, hogy az óvoda valamennyi jelentkező gyermeket
fogadni tudjon. Ezzel egy sokéves, számtalan család
számára súlyos nehézségeket okozó problémát sikerült felszámolnia a településnek. Természetesen van még további
teendőnk, mert a csoportok többsége az ideálisnál magasabb létszámmal működik továbbra is. Az új óvoda jó példa a
ciklusokon átívelő projektekre is, hiszen a beruházás folyamata még az előző önkormányzati ciklusban kezdődött.
Az egyre növekvő forgalom és a kiemelkedően nagyszámú
gyerek miatt legfontosabb eredménynek a három – az iskola
közelsége miatt különösen a Muskátli utcai – csomópont
zebrákkal és lassító szigetekkel való kiépítését tartom.

A látványos beruházások mellett nagy eredmény, hogy
egyes változások éppen láthatatlanok maradtak. Alapjaiban
módosult például az alapvető közszolgáltatások (pl. hulladékszállítás, csatorna- és vízszolgáltatás) jogi és tulajdonosi háttere, amiből mi, lakók, vajmi keveset érzékeltünk.
Nagyon örvendetes, hogy az iskola állami fenntartásba
vétele ellenére is szerves része maradt a településünknek.
Bár az új helyzet nem kevés problémát és fejtörést okozott
és okoz, sikerült az iskolával és az új fenntartóval hatékony
együttműködést kialakítani.

2014 május

Van esetleg olyan, amit szeretett volna, ha megvalósul,
de valamiért az nem sikerült?
Még számos beruházás vár megvalósításra. Ezek közül van,
amelyik kis szerencsével önerőből is kivitelezhető (pl.a
Boszorkányvölgy közvilágítása), míg másokat kizárólag
jelentős külső forrás bevonásával valósíthatunk meg.
Utóbbira példa a még csatornázatlan területek csatornázása
vagy az iskolaépület elkerülhetetlen bővítése.

Állandó vesszőparipám a gyorshajtás, ami sajnos nem csak
az országúton, hanem a mellékutakon is általános.
Sajnálatos módon szükség lehet további lassító intézkedések bevezetésére. Ugyanakkor meggyőződésem,
hogy műszaki akadályokkal és jogszabályokkal nem lehet a
kívánt eredményt elérni. Régi, megvalósulatlan tervem, hogy
egyfajta alulról építkező mozgalomként elindítva belső
igényévé, együttélési normájává váljon az itt élőknek, hogy
az utakon maximálisan figyelünk egymásra, különösen
egymás gyerekére.

Indul a következő választásokon? Van esetleg olyan
fontos cél, amiért küzdene, ha megválasztanák?
Jelenleg úgy tervezem, hogy ősszel ismét indulok az önkormányzati választásokon.

Hosszasan lehetne sorolni a fontos célokat, amik érdemesek
arra, hogy egy képviselő törekedjen a megvalósításukra.
Mindezek közül a legfontosabb talán Telki stabil, biztonságos
működésének a biztosítása. Most ennek egy fontos szeletét
emelném ki, a közbiztonságot, aminek az alakulása jelentősen befolyásolja egy település lakóinak általános
közérzetét. Telki közbiztonsága országos viszonylatban
kiemelkedően jó. Ugyanakkor egyetlen bűncselekmény is
tragédia az elszenvedőnek, mert az neki éppen 100%. A
kamerarendszer fejlesztése mellett fontos a rendőri jelenlét
fokozása. Ideális lenne egy ún. körzeti megbízotti csoport
létrehozása, ami több rendőr helyi szolgálatát tenné
lehetővé. A közbiztonság egyik kulcsszereplője a Telki Polgárőrség, ezért fontos lenne létszámának jelentős
növelése.

Remélem, a következő testület is kellően változatos
összetételű lesz, hogy minél több valós igény megjelenhessen, és megfelelően elkötelezett és felelős is lesz,
hogy továbbra is megfelelő irányba vigye Telki fejlődését.

Közösség
Kultúra

A közösségépítő aszfalt története
Április 27-én, vasárnap délután egy remek hangulatú bográcsozásnak lehetett szemtanúja az, aki a Zápor utca környékén
sétált.

Tizenkét család több mint negyven tagja gyűlt össze egy kis
koccintásra, sütögetésre, jókedvű beszélgetésre. A palóclevest
„Íz”Kovács István készítette, aki a már hagyományos Völgy
utcai bográcsfőző versenyen rutinos indulónak számít. De
volt erdélyi húspogácsa (mics), görög saláta, angol zsíros
kenyér lila hagymával, és ghánai meggyes süti is (a jelzők
persze jórészt az utcában lakó szakácsok származását takarják). A gyerekek csapatokba verődve rolleroztak vagy fociztak, a felnőttek pedig szorgosan nyitogatták a boros üvegeket, kora délutántól sötétedésig.
De hogy mi köze ennek a címben szereplő aszfalthoz?
Meglepően sok! Az egész történet ugyanis majdnem négy
évvel ezelőtt kezdődött, amikor megelégelve a kátyúkkal
teli, murvás Zápor utcában való zötykölődést, felmerült az
utca aszfaltozásának gondolata. Még az önkormányzati
választások előtt tehát elindultam felkeresni a polgármesterjelölteket a lakossági fórumokon, hogy megkérdezzem, mi az
álláspontjuk a kérdésben. Már akkor látszott azonban, hogy ez
nem lesz egy egyszerű menet, és a lakók anyagi hozzájárulása
nélkül nehéz lesz az aszfaltozást megvalósítani.

Az első reakció a felháborodás volt, az utca ugyanis
közterület, így azt gondoltuk, hogy az aszfaltozásért nem lehet
a lakóktól pénzt kérni. Ráadásul Telki az egyik leggazdagabb
falu az országban, így lehetetlen, hogy az önkormányzatnak
ne legyen pénze a mi kis utcánkra. Aztán hamar kiderült, hogy
az önkormányzat bevételei eléggé szűkösek, és olyan
fontosabb beruházások mellett, mint pédául a Fő utca
felújítása, nem rúghatunk labdába. A második reakció a
„jogászkodás” volt, hiszen sokan úgy vettük a telkeket, hogy
az adásvételi szerződésekben „pormentes útburkolat” ígérete
szerepelt. A Műegyetem Útépítési Tanszékéről kapott szakvéleményből kiderült viszont, hogy a pormentes út nem jelent
feltétlenül aszfaltot. Jött tehát a harmadik reakció, a
beletörődés, hogy ha belátható időn belül aszfaltozott utcát
szeretnénk, akkor fizetnünk kell majd. Kérdés volt még persze, hogy mennyit.

sajnos hamar kiderült, hogy a kapott ár reális, olcsóbban nem
nagyon oldható meg az útépítés. Jött tehát a következő kör,
amikor minden családnak a rá eső 540.000 forint befizetését
kellett írásban vállalnia, jól lehet ez már jelentősen meghaladta az előzetes elképzeléseket, de végül mégis összejött a
szükséges összeg, a lakossági hozzájáruláson felül pedig az
önkormányzat vállalta a költségek 35%-át, amit ezúton is
köszönünk.

Elindult a közbeszerzési pályáztatás, aztán tavaly ősszel
végül megépült az aszfaltozott Zápor utca. A végső reakció
pedig az öröm és az elégedettség volt. Több, mint hároméves
folyamat végére értünk, közben törzsvendég lettem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a képviselőtestület ülésein, rengeteget beszélgettünk a polgármester
úrral, a jegyzővel, a műszaki osztály munkatársaival, és persze leginkább egymás között az utcában lakó szomszédokkal.
És itt kanyarodok vissza a bográcsozáshoz. Az aszfaltozás
előtt sajnos alig ismerték egymást az utcában lakók. A
közvetlen szomszédokkal néha beszélgettek, másoknak
köszöntek, de név szerint már nem ismerték egymást. A
gyerekek, bár sokan hasonló korosztályúak, nem találkoztak,
nem játszottak együtt. Mindenki élte a saját rohanós életét, és
a Zápor utca, mint lakóközösség, nem igazán létezett. Aztán
az aszfaltozás csűrös-csavaros folyamata valahogy
összekovácsolta az embereket, megismertük egymást, barátokra találtunk. És amikor novemberben végre elkészült az
utca, egy első bográcspartival ünnepeltük meg az eseményt.
A metsző hideg ellenére akkor is órákig az utcán voltunk, a
bográcsok körül melegedtünk pár pohár szilvapálinka és forralt bor segítségével. Most vasárnap viszont már az időjárás
is kegyesebb volt hozzánk, minden adva volt tehát a jókedvű
társalgáshoz. Néhány pohár bor után pedig már azt terveztük,
hogy a nyár folyamán hogyan fogunk majd sátorozni a Dorogi
tónál.
Dr. Vida Rolland

Ekkor jártam először végig az utcában lakókat, felmérve azt,
hogy ki mennyivel tud és hajlandó hozzájárulni a költségekhez. És bár nem egyszerű feladat a gazdasági válság
közepén arra kérni valakit, hogy több százezer forintot
fizessen be az utca építéséhez, meglepően sokan vállalták
mindezt. Látván a szándékunk komolyságát az önkormányzat
kért egy előzetes árajánlatot egy kivitelezőtől, ám a kapott
ajánlat láttán mindenki elképedt: hogy kerülhet egy 400
méteres aszfaltcsík kb. 20 millió forintba?

A következő reakció tehát a hitetlenkedés volt: ennél az ajánlatnál biztos tudunk majd lényegesen jobbat találni, hiszen
sokunknak volt ismerőse különböző útépítő cégeknél. De
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„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”
Templomot álmodik Boros tiszteletes Telkinek

(Róma 8,31)

A nyáron lesz nyolc éve annak, hogy Boros Péter feleségével,
Varga Edinával a Budakeszi Református Egyházközség lelkipásztora lett. Kalandos út vezette őket idáig és nehézségeket
sem nélkülöző körülmények fogadták őket Budakeszin. Volt,
hogy csaknem feladták, de hitük erejével mégis kiállták a
próbát. Ma megerősödve, templomépítési álmokkal készülnek a Budakeszi Református Gyülekezet megalakulásának
70. évfordulójára.

Boros Péter Gödöllőről származik. A Debreceni Egyetem
Hittudományi Karán szerzett lelkészi, majd ugyanott történészi
diplomát. 1999-2000 között feleségével együtt ösztöndíjjal
teológiát hallgatott Németországban, Bielefeldben. 2000-2004
között az Evangelische Kirche Deutschland megbízásából az
észak-németországi magyar református lelki gondozói szolgálatnál dolgoztak: Hannover, Bréma, Göttingen, Hildesheim,
Braunschweig, Hamburg, Berlin magyar szórvány
gyülekezeteinek tartottak hétvégi istentiszteleteket és
szerveztek vasárnapi iskolát a gyermekeknek. 2004-2006
között a Budahegyvidéki Református Egyházközség beosztott
lelkésze volt, Dr. Szabó István püspök mellett. Ekkor lett az
Egyházközség önálló lelkésze. Szolgálata közben 2012-ben a
SOTE-n szerzett mentálhigiénés és szervezetfejlesztési
képesítést. 1998 óta nős, egy kisfiú édesapja.
Milyen körülmények között kezdte meg első önálló
lelkészi pályáját?

Eleinte tele voltam kétségekkel. Tudtam jól, hogy nem lesz
könnyű dolgom Budakeszin és a két szórvány gyülekezetben,
Telkin és Budajenőn. Történelmileg (leszámítva a 19. sz.
néhány évtizedét) ez egykor színkatolikus vidék volt a református többségű Pátyot kivéve. Ez csak a 20. század
közepétől kezdett megváltozni, miután a „kollektív bűnösnek”
nyilvánított katolikus sváb családok jelentős részét Németországba kényszerítették, hátrahagyott házaikba pedig
Erdélyből és Felvidékről reformátusokat költöztettek be. A
felekezeti arányok második nagy változását pedig az hozta el,
hogy a „városrobbanás” következtében a ’90-es évek
közepétől egyre több fiatal költözött ide és a betelepülők
között nagy számban voltak protestánsok. Miután a
gyülekezet kinőtte az akkori imaházát, a mai Kálvin termet,
megfogalmazódott az igény a templomra, ami fel is épült.
Szemlátomást népszerű lelkész, aki vonzza a híveket,
gyakran teltházas istentiszteleteket tart. Hogyan nyerte
meg magának az embereket?

Hitvesem támogatásával a németországi tapasztalatainkból
kiindulva egyszerűen elkezdtünk egy új gyülekezetet
szervezni. Úgy tettünk, mintha a gyülekezeti élet amúgy nem
volna erős és fiatal családokat kezdtük el látogatni, főleg
azokat, akiknek a gyerekeit jómagam kereszteltem. Többségükben értelmiségi fiatalokról, nem ritkán 3-5 gyermeket
vállalókról van szó. Őket igyekeztem megszólítani, bevonni a
gyülekezeti életbe. Ilyen látogatási alkalmakkor családi áhítatokat is tartunk, és beszélgetünk az élet minden dolgáról, ami
csak érint minket.
2014 május

Tényleg mindenről? Még mondjuk politikáról is?

Hát persze! Természetes, hogy keresztényként is színt kell
vallani, meg kell fogalmazni protestáns értékrendünket,
beszélni kell mindenről, ami befolyásolja az életünket. Emellett az ifjúsági gyülekezeti életet is teljesen újra kellett
szervezni, hiszen azelőtt gyakorlatilag alig volt ilyen. Két év
kitartó igyekezet eredményeként lassacskán a presbitériumban is nyitott emberek kerültek túlsúlyba, így a légkör is
megváltozott. Ugyanakkor voltak, akik nem tudtak beletörődni, hogy nem vagyok azonos Merétey tiszteletes úrral, ők
elhagyták a gyülekezetet, viszont sokszorosuk érkezett.
Mennyien vannak a gyülekezetben?

A legutóbbi népszámláláson 2550-en vallották reformátusnak
magukat Budakeszin, valamint mintegy 300-300 fő Telkiben
és Budajenőn. Karácsony előtt hétszáz levelet küldtünk szét
a levelező listánkon szereplő családoknak, hétközi és hétvégi alkalmakra hívtuk őket.

Mi a helyzet a két szórványgyülekezet, Telki és Budajenő
reformátusaival? A havi egy-egy istentisztelet a Pajtában
és a Művelődési Házban nem túl gyakori alkalom…
Valóban nem, és a helyszínek sem mondhatók ideálisnak.
Tisztában vagyok vele, hogy sokan csak azért nem jönnek
például Telkiben istentiszteletre, mert nem eléggé szakrális
hely a pajta, ahol előző nap karalábét árultak. Erre csak azt
tudom mondani, hogy Isten igéje ott hat, ahol megszólal, Isten
ott van jelen, ahol az ő szent Igéjét hirdetik, ahol ketten-hárman Jézus nevében összegyűlnek. Luther is megfogalmazta,
hogy ha Isten meg akarja szólítani az embert, akkor ezt akár
egy kocsmában is megteszi. Mindemellett elfogadom, hogy
alkalmasabb hely kellene, de pillanatnyilag nincs ilyen.
Nem is lesz?

Az álmaimban szerepel egy református templom, talán valahol
Telki és Budajenő határán. A reformátusoknál sohasem úgy
van, hogy először épül egy templom, aztán később lesz

Közösség
Budajenőnek, mint külön-külön, feltéve, ha eléri a kritikus
tömeget azon hívek száma, akik ezt akarják.

Hogyan szeretné a két falu reformátusait közös
gyülekezetbe szervezni?

hozzá gyülekezet, hanem fordítva. Az első magam elé tűzött
cél tehát, hogy Isten szeretetének tolmácsolásával megszólítsam azt a hatszáz református hitvallású embert, aki a két
faluban él. Ha sikerülne csak az ötven százalékukat a
protestáns értékekben megerősíteni és egy gyülekezetbe
szervezni, akkor a mai szórvány gyülekezetből missziós egyházközség lehetne Telki és Budajenő. Hasonlóan például
Diósdhoz, ami hamarosan önálló egyházközséggé válhat.
Van arra is példa, hogy két település alkosson egy egyházközséget?
Társegyházközség például Sződliget, Sződ és Göd. Ez
működik. Együtt előbb lesz református temploma Telkinek és

Az első lépés, hogy a legközelebbi presbiteri választásra
hívni szeretnénk Telkiből és Budajenőről is híveket, akik
képviselik az itt élő reformátusokat. Mindkét településen van
egy-egy elkötelezett mag, akikre támaszkodhatom. Idén
szeptembertől szeretném az istentiszteletek számát megkétszerezni, és tervezek minél gyakrabban ellátogatni a két
településen családokhoz. Elkezdtem ugyanazt a sok energiát
és időt igénylő szolgálatot, amit Budakeszin is elvállaltam. Itt
is a fiatalokban bízom. Ifi tagjaink és konfirmandusaink már
ma is többen járnak át hozzánk Telkiből Budakeszire, ami
pedig kimondottan bíztató a számunkra, hogy a tanév elején
8-10 elsős jelentkezett református hittanra Telkiben. Az
iskolába heti négy alkalommal járunk órát tartani. Ha figyelembe vesszük, hogy a négyszer akkora Budakeszin 22 elsősünk
van, akkor ez igen jó arány.
Ön tehát hisz benne, hogy lesz templom Telkiben?

Én megteszem, ami tőlem telik. A templom téglából, akaratból, hitből, reményből és szeretetből épül. De ne felejtsük
el kimondani, az Úr termékenyítő áldása nélkül hiába
építenek az építők házat. Ha viszont ő velünk van, akkor ki
lehet ellenünk?

Szöveg és kép: Bertók T. László

Jubileumi koncert
A Telki Nőikar 10 éves jubileumi koncertje sok érdeklődő
jelenléte mellett, nagy sikerrel zajlott.
Az április 26-i rendezvényen mindenki fellépett, aki az elmúlt
10 éve során a Nőikarban tevékenykedett.

Ezúton tolmácsoljuk a vendégeknek a Nőikar üzenetét,
amely az első képen olvasható.

Köszönjük a fellépőknek ezt a színvonalas előadást!
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A hónap alkotója: Rédey Iván
Rédey Iván első meghatározó fotós élményét egy nyaralás
alatt szerezte. Ennek során a bátyjától kölcsönkapott gépnél
„kissé” félreértelmezte a rekesz-beállításokat, így az összes
kép alul- vagy felülexponált, egyszóval használhatatlan lett…

A később kiváló fotóssá érett Iván azonban szerencsére
ekkor nem adta fel, sőt talán ez adta a kezdő lökést.
Tudatosa(bba)n 1998-ban kezdett el fotózni, első dél-kelet
ázsiai útja során. Több workshopon, tanfolyamon vett részt, és
számtalan fotós-összejövetelen, találkozón ismerkedett a
fényképezéssel és más fotósokkal. Másfél évig Szipál Márton
fotóművész tanítványa volt. Mivel Ázsia a kedvenc úti célja,
ahová általában egy hátizsák plusz a fotóstáska felszereléssel
érkezik, képei között rengeteg utazási témájú van.

Az emberek fotózása áll hozzá a legközelebb, sokkal inkább,
mint mondjuk az egzotikus tájak megörökítése. Emellett bármilyen rendezvény is van (legyen az családi, falubeli),
nyakában mindig ott lóg a gép és keresi a remek témákat.
2008 óta él Telkiben feleségével, Anikóval, és kisfiával, a 3
éves Barnabással. Nagyjából 6 éve fotóz rendületlenül szabadidejének terhére rendezvényeinken, jelentősen gyarapítva a Telki Napló fénykép-állományát, színesítve az újságot,
amiért szerkesztőségünk is rendkívül hálás neki.

2014 május

A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület tagja, számtalan nemzetközi
pályázaton indult (Argentínától, Indiáig…), önálló kiállítása is
volt szülővárosában, Érsekújváron. A nívós FIAP-tól
(Nemzetközi Fotóművészeti Szövetségtől) 2013 májusában
megkapta a fotóművész diplomát, így magáénak vallhatja az
AFIAP címet. Legfrissebb sikerélménye egy lovas témájú kiállításhoz kapcsolódik, amelynek megnyitóján Lázár Vilmos, a
Magyar Lovassport Szövetség elnöke a mintegy 65 kiállított
kép közül az ő fotóját emelte ki, méltatta… Reméljük, hogy a
jövőbeni alkotói munkássága is hasonlóan sikeres és termékeny lesz!
szb

Természet

Mérgezések: felháborító bűntettek
Telkiben
Sajnos újra és újra hallani olyat Telkiben, hogy valakinek a
szeretett háziállata gyanús körülmények között elpusztul,
amely gyaníthatóan összefüggésbe hozható azzal, hogy valaki(k) szándékosan mérgezett csalétkeket tesz(nek) ki egyes
helyeken.
Normális gondolkodású embernek eszébe sem juthat, hogy
megöljön egy állatot, hiszen semmi nem jogosíthat fel senkit
egy ilyen cselekedetre. Mert lehet, hogy a szomszédunk
kutyája sokat ugat, a macskája esetleg zavar minket, mikor
kertünkben jár, netalántán odapiszkít ingatlanunkra, mégis,
ilyen retorziót senkinek sem megengedett alkalmaznia!
Az állatok ugyanis ugyanolyan érző lények, mint mi,

emberek, ráadásul gazdáik is hazavárják őket. Bár vélhetően a mérget kitevő még sohasem érzett ilyet, legtöbbünk, akinek már van vagy volt állata, tudjuk, mennyire szoros
kapcsolat alakulhat ki a gazdi és kedvence között, és hogy
cicáink vagy éppen kutyáink (főleg rájuk jelentenek veszélyt
a kitett mérgek) mennyire képesek érezni, szeretni.
Fontos tudni, hogy a Büntető Törvénykönyv és az Állatvédelmi Törvény is erősen védi az állatokat, így aki tudatosan
mérgezi őket, komolyabb szankciókra, akár börtönbüntetésre
is számíthat. Ezen felül joggal várhatja a társadalom
megvetését is, hiszen minden józan gondolkodású ember
elítéli az ilyen jellegű cselekedetet és annak elkövetőjét.
szb

Mit kell tudni a kis kedvencek
vásárlásakor?

Állatorvosi munkánk során sokszor tapasztaljuk, hogy az állattulajdonosok csak akkor szembesülnek egy-egy adott fajta tulajdonságaival, problémáival, amikor már megvásárolták a kiskutyát, kismacskát. A nem megfelelő fajtaválasztás önmagában is
nagyon sok gondot okozhat, ezért tanácsoljuk, hogy mielőtt új
jövevény jönne a családba, tenyésztőktől, kutyakiképzőktől
tájékozódjunk, milyen kedvenc lenne életmódunkhoz, lehetőségeinkhez „való”. Például nagy mozgásigényű, futásra termett
agár nem szerencsés választás nehezen mozgó, idős személynek, máltai selyemkutya olyan elfoglalt személyeknek, akik nem
tudják vállalni a havi kozmetikázást, mint ahogy kevésbé határozott, „első kutyás” gazdiknak sem jó választás egy olyan domináns őrző-védő fajta, mint például egy moszkvai őrkutya.
Ha megtaláltuk azt a fajtát, amelynek szükségleteit megfelelően
el tudjuk látni, akkor érdemes a további teendőkről, tudnivalókról tájékozódni. Az alábbiakban röviden összefoglalnánk azokat
az egyéb, egészségügyi és általános tudnivalókat, amelyeket
ismerni kellene, mielőtt kiválasztanánk a kölyköt.
Elsőként személyesen vizsgáljuk meg a kölykök szüleit és
tartási helyét.
A kölykök környezetének tisztának és rendezettnek kell lennie,
akkor is, ha az eladó nem tenyésztő, csak alkalmilag született
alom. Zsúfolt környezetben, ahol a különböző korú állatokat
együtt tartják, a kölykök sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre.
Kérdezzük meg, mikor és hány féregtelenítést kaptak a kölykök.
A férgek fejlődésmenetének és a szükséges féreghajtási protokollnak az ismerete a legalapvetőbb tudnivaló egyrészt, mert az
erős féregfertőzöttség a kölyök fejlődését egész életére visszavetheti, másrészt közegészségügyi szempontok miatt. A kölyköket 2 hetes kortól 2 hetente szükséges féreghajtani, legalább 34 alkalommal.
A kiskutyákat legkorábban 6 hetes korban, a cicákat 8-9 hetes
korban lehet védőoltásban részesíteni, tehát ideális esetben az
első védőoltás a tenyésztőnél történik. Injekciós készítményt,
vakcinát csakis állatorvos adhat be, amellyel egyidejűleg oltási
könyvet állít ki, és a vakcina beadását (kerek) kamarai bélyegzőjével, aláírásával igazolja. Az oltási könyv érvényességét minden esetben ellenőrizzük! 2010. januárjától az új jogszabály
értelmében a kiskutyák átadása csak microchipes megjelölés
után engedélyezett. A microchip-számot az oltási könyvvel együtt
a tenyésztőnek át kell adni a tulajdonos részére. A kölykök

microchipes megjelölése nem jelenti azt, hogy a „petvetdata”
adatbázisban a chipszámhoz tartozó adatok is regisztrációra
kerültek, hiszen az új tulajdonos adatait célszerű felvezetni, ami
szintén állatorvosi jogkör, tehát a tenyésztőtől való elhozatal
után ezt állatorvostól kell kérni.
Kérdezzük meg, hogy a kölyköket mikor és hogyan választották
el, mivel etetik és a tápjukat hol szerezték be. A kölyköknek 3
hetes koráig csak anyatejre van szükségük, 3 hetes kortól emellett már elkezdhetnek kölyöktápot enni. A kiskutyák táplálására
megfelelő prémium tápok korcsoport és a kifejlett kori testméret
szerint is különböző kategóriákat tartalmazna.k. A választás 7-8
hetes kornál korábban ne történjen.
Öröklődő betegségben szenvedő állatot szaporítani jogi
értelemben állatkínzásnak minősül (1998. évi XXVIII.tv. 1.fej. 3. §).
A különböző kutya- és macskafajták más és más öröklődő
betegségre hajlamosak. A magas színvonalú tenyésztői munkában fontos, hogy a szülők ne csak kiállítási értelemben rendelkezzenek „jó vérvonallal”, hanem igazoltan mentesek legyenek a
fajtában leggyakoribb betegségektől. A vásárlás előtt tájékozódjunk, hogy az általunk választott fajtát milyen genetikai betegségekre javasolt szűrni. Ilyen öröklődő, fajtára jellemző betegségek pl.: nagytestű fajtákban a csípőízületi dysplasia, perzsa
macskák policisztás vesebetegsége, Maine Coon macskák HCM
nevű veleszületett szívbetegsége, skót juhászkutyákban a CEA
rövidítésű szemészeti betegségek. Bizonyos genetikai betegségek vérből mutathatók ki, de vannak, amelyek más módon. A
mentességekről szóló írásos igazolást állatorvos adhat ki.
További előnyt jelent, ha a tenyésztő rendszeres szűrővizsgálatokat végeztet az állományában különféle fertőző betegségekre nézve. Így bizonyos vírusfertőzésektől való mentességet is garantálhat. A fajtatiszta macskákat pl. a legtöbb
tenyésztő szűri a macskaleucosis (FeLV), a macska-AIDS (FIV),
és a fertőző hashártyagyulladás (FIP) nevű betegségre is,
amely azért fontos, mert ezek a betegségek nem gyógyíthatóak
és nem mind előzhetők meg védőoltással.
A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében írjunk
adásvételi szerződést, amelyben a vételáron kívül az is szerepel, hogy az állatot hobby vagy tenyésztési célra vásároljuk-e.
Reméljük, hogy a tudatosan megválasztott kiskutya és kismacska sok örömet hoz majd a leendő gazdiknak!
dr. Paulina Anna - Klapka Állategészségügyi Központ
www.telki.hu
www.telki.hu
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Sport

Megnyílik a Sportcentrum
Hamarosan megnyitja kapuit Telkiben a Tenisz- és Sportcentrum (új Tenisz Klub). A hivatalos megnyitó ünnepség 2014.
június 1-én 15 órakor kezdődik. Ugyanezen a napon délelőtt
10 órától körmérkőzéses teniszverseny kerül megrendezésre, amelyre minden kedves érdeklődőt, teniszezőt
szeretettel várnak.
A Tenisz- és Sportcentrum szolgáltatásait 2014. június 2-tól
vehetik igénybe a kedves vendégek.

Fejlesztések, változások

Mind a szabadtéri, mind a csarnokban lévő teniszpályák
felújításra kerültek. A csarnokban a szellőzést és fűtést biztosító berendezést modernizálták. A recepciót a mai kor
stílusának megfelelően átalakították. Az aerobic terem teljesen megújult, felszereléseit lecserélték. A sportolók kényelmét
biztosító szolgáltató helyiségek számukban és funkciójukban,
minőségükben is a sportközpont színvonalának megfelelően kerültek átalakításra.

Hamarosan kész a tanuszoda is

A sportközpontba látogató gyerekeknek Play & Stay módszerrel tartanak majd csoportos, igény szerint egyéni edzéseket. A

teniszt kipróbálni vagy tudásukat fejleszteni vágyó felnőttek
számára oktatást biztosítanak. A fitnesz jegyében a manapság
közkedvelt jóga, pilátesz, aerobic és különböző zsírégető
edzések indulnak.

A tervek szerint hamarosan Flabélos és LPG alakformáló gép
is helyt kap majd a sportlétesítményben, csakúgy, mint
kozmetika és masszázs szalon, valamint szolárium. Távlati
tervek között szerepel egy színvonalas edzőterem kialakítása is.
2014 szeptemberétől megnyitják a környékbeli óvodák,
iskolák számára a sportlétesítmény gyermek tanuszodáját.

Várhatóan 2015-ben nyílik a magánóvoda

Az óvoda megnyitásához szükséges tárgyi feltételek már
2014 nyarának végére rendelkezésre fognak állni, azonban a
hatályos jogszabályok szerint előírt engedélyek megszerzése
miatt a beruházó úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja az
óvoda megnyitását. Ugyanakkor 2015-ben fejlesztő pedagógusok bevonásával két tannyelvű, testmozgás-centrikus
óvodának nyílnak meg a kapui a környékbeli családok
számára, ahol a gyermekek a sport mellett idegen nyelvet tanulnak és más készségüket fejleszthetik.

Kedves Sporttársak!
Nagy örömömre szolgált, hogy volt érdeklődés a duatlon/triatlon felhívásomra!

Eleinte többen kértek információt levélben, de valószínűleg a
télies időjárás nem hatott hívogatóan. Reményeim szerint
csak a jó idő beköszönésére vártak, ami megérkezett. Itt a
lehetőség, mozduljunk ki és izzadjunk egy jót!
Egyelőre alacsony a létszám, de a jelentkezés nincs idő- és
létszámhatárhoz, életkorhoz, edzettségi szinthez és nemhez
kötve!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani két lelkes kis sporttársamnak - Dávidnak és Beninek - amiért a kora tavaszi esősszeles időjárásban is jöttek és futottak, hetente kétszer.
Ugyan még csak 6 évesek, de kitartásuk/lelkesedésük példaértékű! Utóbbi edzéseken két újabb taggal bővültünk,
Benedekkel és Mátéval. Remélem ők is hasonló lelkesedéssel fognak járni és acélos izomzatú kamaszokká fejlődnek
majd.
Többen jelezték, hogy konkrétabb információra lenne szükség
a döntés meghozatalához. Az előző írásomban csak
felmértem az érdeklődést, nem voltak még konkrét
edzésidőpontok.
Most azonban, ahogy nő a létszám, kezd ez is kialakulni.

Rendszeresen hetente kétszer mozgunk a gyerekekkel, kedden és pénteken. Kedden 18 órakor találkozunk az erdő
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Hosszúhát felőli kapubejáratánál (vízmű telep) és futunk.
Pénteken 17 órakor biciklizünk, találkozó a temető előtti
parkolóban. A biciklizéshez szeretném kérni a fejvédő
használatát. Akinek nincs, beszerzéséig tudok kölcsönözni.
Egy-két bukás „benne van”, de a fej - tapasztalatom szerint legtöbb esetben koppan. Kisebb-nagyobb sérülés meggyógyul, de a fejsérüléssel járó kockázatot szeretném komolyan
venni!
Alkalmanként egy-egy órát mozognak a gyerekek.

Szívesen látnék edzéseken nagyobbakat is, akik 1-3 órát
„zúznak” futva, vagy biciklizve. Bármikor lehet csatlakozni,
mivel minden nap megyek.

A gyerekekkel egyelőre futunk és biciklizünk, azonban az
úszást sem szeretném hanyagolni, ami talán az ő korukban a
legfontosabb. Szeptembertől a gyerekeknek hetente egyszer
vagy kétszer lehetőségük lesz szervezetten úszniuk a tanítás
után 14 és 16 óra között. Terveim szerint busszal viszik-hozzák a gyerekeket, szakképzett oktatók foglalkoznak velük. A
szülőknek „csak” a szokott módon kell az iskolába jönni a
gyerekért, miközben ő már úszott. Természetesen, aki „csak”
úszni szeretne, annak jelentkezését is szívesen látom!
Bármilyen információval kapcsolatban az elérhetőségem
továbbra is jozsanandor@net-tv.hu.

Baráti üdvözlettel: Józsa Nándor

Hirdetés

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatalban megszűnt a
kommunális és
zöldhulladék-gyűjtő zsákok
értékesítése.
A lakosok a továbbiakban
hulladékgyűjtő zsákokat a

Barkácsboltban
(Telki, Fő u. 27.)
és a

Liget Élelmiszerüzletben
(Telki, Muskátli u. 1./A)
tudnak vásárolni.
Megértésüket köszönjük!
Telki Önkormányzat

IMPRESSZUM

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, 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.

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig születtek:

Császár András és Császárné Heincz Katalin gyermeke:
Császár Anna Róza

Schalli Gábor és Horváth Anikó gyermeke: Schalli Dominik

Dr. Józsa Gábor és Farkas
Júlia Virág gyermeke: Józsa
András Teodor
Sok boldogságot kívánunk!

Klímatechnika

Tiszta levegőt mindenkinek!
Klímakészülékek
• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása
Rugalmas időpont
egyeztetéssel
(délután, hétvégén is)
Hetey László Telki
06/30/985-9060

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Polgármestere
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
Nyomdai munkák
SOLONG Press Kft.

Következő számunk lapzártája:
június 13.

Hirdetési díjak befizetési határideje: június 13.
Hirdetésfelvétel:
26/ 572-003, konyveles@telki.hu
www.telki.hu
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Egészség

Egészségügyi szűrések Telkiben
Helyszín: Telki, Muskátli utca 1. (Iskola melletti parkoló)
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További részletek a Telki Portálon olvashatók.

