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Önkormányzat

Polgármester naplója

-ó, -ió, -ció, vakáció, koncepció, kooperáció,
urbanizáció, rekultiváció!
Az idei nyár várhatóan
ugyanolyan sűrű lesz, mint a
tavalyi volt.

Folyamatban van az iskolabővítés programja. Ha
az új kormány kinevezi
döntéshozóit, és lezárul az
előkészítő szakasz, eldől, hogy megkapjuk-e az
igényelt állami fejlesztési
lehetőséget. Minden szakmai szervezet és közigazgatási döntéshozó támogatja a fejlesztést, legutóbb
Hoffmann Rózsa, az előző kormányciklus oktatásért felelős államtitkára
erősítette meg levelében, hogy a felmerülő férőhelyhiány
megoldása a tanteremépítés kormányprojektje lesz. Ha így
történik, az új tanév eleje még az építés jegyében fog zajlani.
Amennyiben azonban a döntéshozatal elhúzódik, elképzelhető, hogy csak később sikerül az iskola bővítésébe
belekezdeni. Akár így, akár úgy, a tanévkezdetkor az iskola
épületének fogadnia kell a diákokat, ezért a nyáron átszervezések, átalakítások kezdődnek, hogy mindkét eshetőségre felkészüljünk. Az előzetes értékelések szerint Telki minden
feltételnek megfelel, mindent előkészítettünk, megterveztünk,
engedélyeztettünk. Megtettük, amit lehetett, így ha a startpisztoly eldördül, az elsők között leszünk a beruházás
megkezdésével.
Lapzártakor már tudjuk, hogy sokan indultak a Boszorkányvölgy közvilágítási pályázatán, és az árak is az előzetesen
becsült ár környékén vannak, olykor alatta is. Jó eséllyel megvalósulhat tehát a hosszú ideje várakozópályán lévő
fejlesztés. A közbeszerzés eredményét az eljárás végén teszszük közzé, és addig is várjuk a tulajdonosi befizetéseket az
elkülönített számlára. Most tényleg esély van arra, hogy ősszel
már ne csak a töklámpások világítsanak a Boszorkányvölgyben.
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Több év várakozás után ismét feléledni látszik a Muskátli utcai
forgalmi csomópont ügye. A pályázaton elnyert, de zárolt források megnyílni látszanak, és van rá esély, hogy a félbemaradt történetet befejezzük. Az a célunk, hogy az eredeti
elképzelés, amelynek első ütemét megvalósítottuk, teljes
egészében megépüljön. Ehhez nem csak a pályázati forrásokra lesz szükség, de az eddig elért eredmények
megőrzése mellett, az eltelt évek alatt megváltozott
körülmények tükrében újra kell tárgyalni az egész folyamatot,
beleértve a leendő CBA kérdését is.
Hasonló, komplex tárgyalások közepén vagyunk a csatornázás ügyében is. Erről az előző Naplóban írtam.

Itt az új, 10 éves erdőterv tárgyalása is. A korábbi állapothoz
képest a tavalyi hosszú egyeztetés után megszületett szakértői alapú megállapodás bázisán olyan terv készül, amely
figyelembe veszi mind az erdőgazdálkodó szakmai, mind
Telki lakóinak közösségi szempontjait.

Zárul a volt hulladéklerakó rekultivációja is. Itt is sok feladat
van még hátra a nyár folyamán, többek közt a növényesítés
kérdése és a kis kápolna renoválása.

Megkezdődik a szokásos nyári karbantartás is, igaz, a tavalyi nagykarbantartás után főleg az iskolai átalakításra fogunk
koncentrálni.
Megkezdjük az új, 10 évre szóló településfejlesztési koncepció megalapozását is. Teljes, átfogó koncepciót dolgozunk ki,
integrálva az elmúlt évek szakági, szektoriális vagy területi
részkoncepcióit. Ennek előkészítő munkálatait már most
meg kell kezdeni, hogy a törvényben előírt határidőre a
hatalmas feladatot el lehessen végezni. Minderről azonban
majd a következő Telki Naplókban írok hosszabban.
Addig is jó nyarat kívánok! A gyerekeknek iskola nélkül, a
drukkereknek izgalmas meccsekkel, mindenkinek pedig szép
idővel!
Deltai Károly
polgármester
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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. május 27.
A HÉSZ és SZT módosításának előkészítése

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása a
végső szakaszába érkezett, a teljes anyagot pedig záró
véleményezésre elküldték az országos főépítésznek.

Beszámoló a Telki Víz Kft. gazdálkodásáról

A képviselő-testület megtárgyalta a Telki Víz Kft. 2013. évi
gazdálkodásáról szóló pénzügyi jelentést, és a magyar
számviteli törvény szerint összeállított, egyszerűsített éves
beszámolót az eszközök és források 760.000 Ft-os egyező
mérleg főösszeggel és -1.109.000 Ft-os mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. Úgy határoztak, hogy a társaság osztalékot nem fizet, és a megállapított eredményt az eredménytartalékba helyezik.

Az Egyházközség támogatásáról szóló
döntés módosítása

A testület 30/2014. (III.18.) Ö. határozatával hozzájárult a
Budajenő-Telki Egyházközség részére a 9/2013.(II.19.) Ö.
határozat alapján, a 2014. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére elkülönített 1.000.000 Ft támogatás
kifizetéséhez, és annak - a módosítás szerint - a telki templom
fa burkolatának felújítására történő felhasználásához.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása

A képviselők úgy határoztak, hogy a település csatornázatlan
területeit érintően a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása kapcsán a KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására vonatkozó fejlesztés előkészítése tárgyában
Együttműködési megállapodást írnak alá a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységek

A képviselők elfogadták a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló, valamint a jegyzői
hatáskörbe tartozó, 2013. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót.
Felkérték a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje
meg a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére.

Pályázat kiírása a védőnői munkakör
betöltésére

A testület támogatta, hogy a polgármester pályázatot írjon ki a
2014. június 1-jei hatállyal megüresedő védőnői munkakör
betöltésére.

Közterületi hirdető-berendezés létesítése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy megállapodást ír
alá a Császper Bt-vel települési hirdető-berendezés elhelyezésére, üzemeltetésére és felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.

Az Alapítvány alapító okiratának
módosítása

A képviselők elfogadták az Óvoda-Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány Alapító Okiratának módosítását.

Közbeszerzési összegző jelentés elfogadása

A testület az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési
statisztikai összegzését tudomásul vette, és felkérte a polgármestert, hogy azt a Közbeszerzési Hatóság részére küldje
meg.
szb
www.telki.hu
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Ne hagyjuk elgazosodni kertünket!
Sajnos állandó problémát jelentenek településünkön az
elhagyatott, nem gondozott kertek.
A magasra növő fű vagy gaz ugyanis sok bosszúságot

okozhat a szomszédoknak, a látvány és akár a pollenek tekintetében is. Minden ingatlantulajdonos figyelmét fel kell tehát
hívnunk arra, hogy a szükséges gyakorisággal oldja meg a
vágást, fűnyírást, hogy megkímélje a környéken lakókat és
egyben elkerülje a büntetést.

Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudni, hogy a vonatkozó
helyi rendelet szerint a kertben lévő fű (vagy gaz) vágását
olyan rendszerességgel kell megoldani, hogy annak magassága ne legyen több 30 cm-nél. Az önkormányzat a bejelentések alapján gyakran méri fel az egyes ingatlanoknál a
helyzetet, első körben felszólítja a tulajdonost a jogsértés
megszüntetésére, majd, ha nem jár sikerrel, a Budakeszi
Járási Hivatal felé jelzi a problémát, amely akár komolyabb
bírságot is kiszabhat.
Mivel kényszerkaszálni törvényileg szabályozott módon csak
a parlagfű-szezon kezdetétől lehet a gyomnövénnyel szenynyezett területeken, így ez jelenleg nem lehet megoldás a
magasra növő gazzal borított kertek esetében.

szb

Nem nyertünk a pályázaton
Amint arról mi is beszámoltunk előző számunkban, a testület pályázatot
nyújtott be az egyes önkormányzati
feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 28/2014. (IV.01.) BM rendeletben

megjelent felhívásra, amely a közterületi térfigyelő rendszer
bővítését tenné lehetővé.

Azóta azonban kiderült, sajnos nem kerültünk be a 170
nyertes pályázó közé (több mint ezren indultak). Sőt, az utolsók között végeztünk, hiszen az elbírálás fő szempontja az
adott településre vonatkozó bűnügyi statisztika volt, amely azt
mutatja, Telki – szerencsére – az országos átlagnál jóval biztonságosabb hely.

Muskátli csomópont: megépülhet a
körforgalom
Reális esély mutatkozik a Muskátli csomópont II. építési szakaszának (a gyűrű kiépítése) megvalósulására. A korábban a
körforgalom kapcsán elnyert, majd zárolt pályázati pénz (80
millió forint) folyósítására ugyanis újra lehetőség nyílhat.
Mivel a pályázat óta az I. ütem önerőből elkészült, így
egyelőre sok egyeztetés, tárgyalás várható a részletekről.
Emellett a leendő CBA szerepét is tisztázni kell a beruházással kapcsolatban.
szb

2014 június

Közérdekű
Ellenőrzik az illegális
bekötéseket
A májusi felhőszakadások során
sajnos előfordult, hogy a rendszer
telítettsége miatt egyes helyeken kiöntött a szennyvíz a csatornahálózatból.
Mivel feltételezhetően ennek köze
van az illegális esőcsatornabekötésekhez is, hamarosan füstöléses
ellenőrzéseket tartanak faluszerte
ezek leleplezésére.

Aki ereszcsatornáját a szennyvízcsatorna-hálózatba vezeti
be, komoly pénzbüntetésre számíthat.

Új helyeken kaphatók a hulladékgyűjtő zsákok
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatalban megszűnt a kommunális és a zöldhulladék
gyűjtésére szolgáló 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

Távozott a védőnő
Kovács Katalin védőnő májusban távozott munkaköréből,
így a Védőnői Szolgálat két álláshelyéből az egyik
megüresedett.
Telki község képviselő-testülete ezért pályázatot írt ki a
munkakör betöltésére, az ideális jelölt kinevezéséig pedig
csupán Farkas Gabriella látja el a védőnői feladatokat
településünkön.

Hőség, veszélyekkel
Végre itt a nyár – mondják sokan a legmelegebb évszak
beköszöntekor. És ami az egyik oldalról a vakáció és a
nyaralás örömét jelenti, más szemszögből nézve viszont némi
veszélyforrás is.
A nagy meleg ugyanis megterhelheti szervezetünket, így a
kánikulában az erre érzékenyebbeknek sok mindenre oda kell
figyelniük. Ilyenkor ajánlott többek között a napi 3 liter víz
fogyasztása, és a hűvös, árnyékos helyen való tartózkodás.
Érdemes tudni azt is, hogy hőségriadó idején településünkön
a Globall és a Polgármesteri Hivatal áll napközben légkondicionált helyiségként azok rendelkezésére, akiknek otthona
nem nyújt elég védelmet a meleg ellen.

A száraz időszakokban gyakran szükséges helyi vagy országos szinten tűzgyújtási tilalom elrendelése is. Ilyenkor tilos bárminemű tűz gyújtása szabadtéren, annak érdekében, hogy elkerüljünk egy olyan nagyobb katasztrófát, amit pl. egy erdőtűz
jelenthet. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban mindig érdemes
figyelni a Telki Portált, valamint a katasztrófavédelem honlapját, ahol friss információk találhatók ezzel kapcsolatban!

Előzzük meg együtt a szabadtéri
tüzeket!
A statisztikák azt mutatják, hogy a szabadtéri tüzek
többsége emberi gondatlanságra vezethető vissza
– hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzgyújtásra az idei évben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint tavaly, a tűzvédelmi hatóságok továbbra is
ellenőrzik azok betartását. Azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval sújtják, ami akár helyszíni bírság kiszabását is jelentheti. Az alábbi ismertető alapján elegendő
információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy erdőinket és a többi
vegetációt épségben megőrizzük.

A tűzgyújtás szabályai erdőterületen

Az erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak
számító parkerdők területén állandó és biztonságos
tűzrakóhelyeket kialakítani. A kijelölt tűzrakóhelyet az
erdőgazdálkodónak kell karbantartani, és az erdő tűz elleni
védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről is neki

kell gondoskodni. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.

Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok
betartása mellett:
–
–
–
–

a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell
tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a
tűz ne terjedhessen át az erdőre;
a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki
nem hűlt parazsat, hamut sem;
amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni
kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);
az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani,
meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt, a hamura
távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre
csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajwww.telki.hu
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donosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Az erdőgazdálkodás keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet az
illetékes tűzoltósághoz előzetesen be kell jelenteni.
Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a
4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített
tűzrakóhely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az
erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI
TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra, beleértve a parlagés gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó
tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére
értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott
veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az
égetés, tűzgyújtás.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a
meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és
holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az
országos közszolgálati média, a tűzgyújtási tilalomról szóló
határozatot és térképet az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik.
A BM OKF honlapján a térkép itt érhető el:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal,
valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!
Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Avar és kerti hulladék égetése

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék
égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit,
körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a
helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és
kerti hulladékot égetni.

2014 június

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés,
bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy
grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején
sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök
használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános
égetési szabályok betartása mellett történhet.
Ezek röviden a következők:
–
–
–

nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem
hűlt parazsat, hamut;
gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg
kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben
szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:
–
–
–
–
–
–

Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy
legalább 5 centiméternyi földet, máskülönben a szélben
visszagyullad!
Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a
szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottság
Vonatkozó jogszabályok:

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
önkormányzati rendeletek

Önkormányzat

Interjú Halász Teréziával, a SZEIB
elnökével
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 harmadik interjúalanyunk Halász Terézia
képviselő, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi
Bizottság elnöke.

Hogyan értékeli Telki elmúlt 4 évét?

Lehetőségeinket figyelembe véve az elmúlt 4 évet sikeresnek
gondolom. Ebben a ciklusban az önkormányzati törvény változása miatt egy kisebb képviselő-testület működött, de minden területre és feladatra találtunk elhivatott képviselőt, így
zökkenőmentes volt az átállás. Saját forrásaink és a pályázati lehetőségek csökkenése ellenére sikerült konszenzusos
megállapodást kialakítani a legfontosabb fejlesztési célok
kiválasztásánál, így valósulhatott meg az öreghegyi óvoda, a
Fő utca rekonstrukciója és a Muskátli utcai csomópont
kiépítése. Megnyugtató érzés, hogy a legproblémásabb
helyzetben lévő Boszorkányvölgy közművesítése is elindult,
és remélhetőleg a lakóközösség hozzájárulásával kiépül a
közvilágítás ezen a területen is.
A testületen belül nyugodt, kiegyensúlyozott munka folyt, ami
megkönnyítette a döntések előkészítését és végrehajtását.

Mit tart a legfontosabb eredménynek a falu
életében?

Az eredmények nehezen köthetők egy ciklushoz. Mikor
2002-ben elkezdtem a képviselői munkát, a testülettel sok
olyan döntést hoztunk, ami nem volt látványos, de a későbbi
évek munkájához szükséges és nélkülözhetetlen alapot jelentett. Nagy vállalások voltak, hiszen anyagi források nélkül kellett belevágni egy új szennyvíztisztító építésébe, és az Öreghegy közművesítésébe. Mindkét beruházás a jövő fejlesztési
lehetőségeit alapozta meg, ezért akkor nem is volt kérdés,
hogy ezekkel kell foglalkoznunk. Az évek során, ha kedvező
pályázati lehetőség adódott, módosítottuk a beruházások tervezett rangsorát, mert a testület célja volt, hogy a legkisebb
önerő mellett a legnagyobb értéket tudjuk létrehozni

településünk számára. Három nagy beruházásunk esetében,
amelyekre nem sikerült pályázati pénzt szerezni - szennyvíztisztító építése, öreghegyi telkek közművesítése, tornaterem építése és iskolabővítés - a felvett hitelünket (404
millió Ft) az állam átvállalta, így a megvalósult beruházások
mellett pénzügyileg tiszta helyzetben lesz a következő
testület.

Van esetleg olyan, amit szeretett volna, ha megvalósul, de valamiért nem sikerült?

Van sajnos több dolog is, ami nem fért bele ennek a ciklusnak
a beruházásai közé, de számomra a legfájóbb, hogy az
Egészségház építése elmaradt. Jelenleg a Kórház fasor és a
Fő út sarkán lévő szolgáltatóházban, bérelt helyen működik
a rendelő, ami átmeneti megoldás. Telki egészségügyi koncepciója a lakosságszám növekedését figyelembe véve tartalmazza az alapellátások bővítését, amihez a megfelelő
körülményeket ki kell alakítani. Sajnos a Közép-Magyarországi régióban sem uniós, sem hazai pályázat nem volt az elmúlt
ciklus alatt, a magánbefektetők pedig jogszabályváltozások
miatt szintén nem vállalkoztak új beruházások indítására. Az
utóbbi időszakban a megvalósulás új lehetősége merült fel,
de ez csak a következő 4 évben realizálódhat. Minden
megoldásra nyitottak vagyunk, mert alapvető fontosságú
Telki megfelelő színvonalú egészségügyi ellátása.

Indul a következő választásokon? Van esetleg
olyan fontos cél, amiért küzdene, ha megválasztanák?
Úgy tervezem, hogy ősszel indulok az önkormányzati
választásokon. Ami miatt még gondolkodom a dolgon, hogy
nehezen viselem a kampányidőszak időnként elfajuló,
személyeskedő megnyilvánulásait. Reménykedem, hogy
ősszel a falu fejlődési irányával, működtetetésével kapcsolatos programokról, tervekről esik majd szó, és Telki továbbra
is pártharcoktól független, békés falu marad.

Számomra fontos, hogy falunk ne az egy főre jutó magas
vásárlóerőről legyen ismert, hanem, hogy mindenkinek
elsőre az jusson eszébe Telkiről, hogy egy olyan település,
ahol jó lakni, mert itt békességben, biztonságban, szeretetben
élnek az emberek. Odafigyelnek a másikra, segítenek
egymásnak a problémák megoldásában, és a generációk
között jó együttműködés van. Szeretném, hogy minden
korosztály – gyerek, fiatal, középkorú, és idős - helyben is
találja meg a társaságát és érdeklődési körének megfelelő
elfoglaltságát. Nagyon fontos számunkra a családok életének
segítése, hiszen a település sikerének alapját adja, ha a
kisebb közösségben, a családoknál a lehető legjobban mennek a dolgok. Lényegesnek tartom a hátrányos helyzetben
lévők, idősek, fogyatékkal élők, nagycsaládosok
érdekképviseletét. Bár haladási sebességünket a külső erők
erősen befolyásolják, úgy érzem, jó irányba tartunk.
szb
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Jelentkezzen önkéntesnek!
Amióta a 2011. évi CXXVII. Törvény (Katasztrófavédelmi
törvény) hatályba lépett, új minősítése és értelmezése lett a
lakosságot érintő katasztrófáknak.

Megjelentek fogalmak, amik a korábbi időszakban nem kaptak olyan kiemelten fontos értelmezést, mint mostanában.
„Egy üzem biztonsági jelentése, egy veszélyes anyag szállítása, veszélyes létesítmény közelsége, veszélyes ipari üzem
működése, létrejövő dominó-elv hatás elemzése” - ezek
korábban nem voltak közismertek, és lehet, még most sincsenek beépülve a köztudatba. Pedig ezek hozzátartoznak egy
település lakosságának biztonságához és mindennapjaihoz.

A védekezést a polgármester irányítja

A Katasztrófavédelmi törvény egyértelműen leírja, hogy a
település biztonságáért a polgármester a felelős. Neki kötelessége hogy a lakosokat megvédje a település közelében
lévő, kialakuló civilizációs katasztrófák hatásától.
Az eszközt is a kezébe adja ehhez, hiszen egy esetleges
katasztrófa esetén a Polgármesteri Hivatal összes alkalmazottja rendelkezésére áll, beosztásuknak megfelelően, és
tudásuk legjavát adva a segítségben.

A tervezhetőség fontos

Az elmúlt időszak néhány kiemelkedő katasztrófája, a 2013as márciusi hóhelyzet és a dunai árvíz megmutatta az
emberek önkéntes segítő szándékának erejét. Előbbi
esetében a jelenlévők segíteni akartak másokon, mert azt
érezték, rajtuk is segítenének, ha hasonló helyzetben
lennének. És nem azért, mert elvárták tőlük, hanem mert ezt
diktálta nekik a józan eszük és a lelkiismeretük. Annyi
adomány - takaró és élelmiszer - gyűlt össze a hideg márciusi
éjszakára, hogy mindenki betakarózhatott volna, aki elakadt a
hó miatt, és annyi élelmiszer halmozódott fel, hogy napokkal
meg lehetett volna hosszabbítani az elakadt autósok ellátását.
A dunai árvíznél az önkéntesek olyan számban jelentek meg,
hogy már az alkalmazásuk is nehézséget okozott, de a szakemberek és a polgármesterek összefogták a megjelenteket.
Sokkal könnyebb azonban tervezni, amikor a polgármester
előre tudja, kire számíthat, mintha azt várja, hogy ki fog majd
jelentkezni, amikor a lelkiismerete megszólal.

A legjobb segítség a helybeli segítség

A legközelebbi segítség pedig mindig az adott településen
lakó embereké. A vezetésük, szakszerű alkalmazásuk a
település polgármesterének feladata. Aki önkéntesen jelentkezik, megkapja a polgármestertől a beosztását, és bekerül
egy olyan rendszerbe, amelynek elemei azért vannak, hogy
amikor szükség van rájuk a településen belül, másokat
kimentsenek a bajból.

2014 június

Az önkéntes polgári védelmi szervezetek a nevükből is
eredően az önként jelentkezőkből alakulnak meg. Nincs
megszabva, hogy milyen végzettséggel vagy felkészültséggel
kell rendelkezni, a polgármester dönti el a jelentkezés után,
hogy milyen polgári védelmi alegységben lehet alkalmazni az
állampolgárt.

Amire bármikor szükség lehet

A technikai eszközökre és azok szakszerű vezetőire mindig
szükség van, hiszen teherautók, tolólapos vagy rakodó gépek
erősítenek és hatékonyabbá tesznek egy műszaki alegységet.

A katasztrófák kiterjedése lehet helyi, ami csak az adott
települést érinti, vagy adott esetben lehet olyan mértékű,
amikor az egész országot minősített helyzetbe hozza. Vezethetnek be olyan korlátozó intézkedéseket, amik érintik a közutak használatát, energiahordozók felhasználását, gépjárművek
mozgását. Ilyenkor az adott településen csak azok a technikai
eszközök kaphatnak mozgási engedélyt, amelyek a polgári
védelmi szakalegységekbe vannak beosztva, hiszen ők a
lakosság védelme érdekében tevékenykednek.

Ez az év ezeknek a polgári védelmi erőknek a szervezésével
indul, felmérve és rendszerezve azokat a helyi erőket, amelyeket adott esetben a lakosság mentése érdekében rendelkezésre állhatnak.
A Polgármesteri Hivatal honlapján megtalálható az adatlap
amelynek kitöltésével jelentkezni lehet önkéntes polgári védelmi szervezetbe.

Az adatlapot elektronikusan is be lehet küldeni, illetve személyesen le lehet adni a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Bacskai László közbiztonsági referens az önkéntes polgári
védelmi szervezetbe történő jelentkezéssel és beosztással
kapcsolatban felmerülő kérdésekre a 06-20-556-5977-es
telefonszámon tud felvilágosítást adni.

Kultúra

Egy vers margójára
Telki iskola és oktatás története volt a témája az idei
helytörténeti kiállításnak a Telki Fesztivál egyik programjaként
a Jung-házban.
A kiállítás ünnepi megnyitóján Koltai Beatrix „Nem tudhatom”
című versét mondta el Kovács Melinda, a Telki Pipacsvirág
Általános Iskola 8.b-s tanulója.
Íme a vers:

Nem tudhatom - átirat
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem iskolámat, itt e zöld fákkal ölelt Telkiben,
el-elringó gyerekkorom világa.
Benne nevelkedtem, mint odúban kis madárka
s remélem, visszatérek örömmel majd ide.
Itthon vagyok. Annyi minden történt, hogy szinte
a sok-sok terem regél, szép emlékét is tudom
tudom, hogy kik hol ülnek, ki firkál a padon
s tudom, hogy egykor még nem volt tornaterem,
se park az iskola előtti teren.
Ki kívül néz falára, annak néma e ház
s nem tudja ő azt se, ki, mikor, merre jár
melyik terembe menjen? Néz csak, s nem látja át,
de én tudom hol, merre, mikor jár barát,
az könyvet lát ablakon át, táska-rengeteget,
míg én az azt cipelőt, ki jegyéért remeg,
nevető gyerekeket, tollat s papírokat,
papír közt levelet, mit barátnőm írogat,
s mi kintről egyszerű folyosó vagy tanterem,
az nekünk játszótér, s a tanulás színhelye,
papír hajó, repülő, körötte sok gyerek,
s iskolánk udvarában egy kutya hempereg;
és ott a labor, a régi kísérletek nyoma,
a vasion színe egyszer zöld, máskor barna,
s biológiára menvén, hogy illedelmes legyek,
Samunak, a csontváznak, köszöntem hát egyet,

ím itt e váz, de kintről e váz se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Mondják, hogy majd lesz tovább,
lesz új emlék még,
s tudjuk lesz új iskolánk,
gimnázium, jó és szép.
De mi itt nőttünk föl, itt van a mi iskolánk,
emlékeink idehúznak, itt van a sok barát
és tanáraink, kiknek minden tudásunkat köszönhetjük
itt maradnak ugyan, s mások lesznek helyettük
de szívünkben, mint a sok barát, örökké élnek.
és köszönünk nekik minden egyes vicces évet.
furcsa, hogy a tanulás is egy jó emlék,
hisz most legalább világos az Ohm törvény.

Koltai Beatrix

Nem tisztem a vers elemzése, ha az lenne, sem tenném
elfogultságom miatt.

Koltai Bea a Telki Pipacsvirág Általános iskola egykori tanulója már két éve elballagott, az akkori alkalomra Radnóti örökbecsű versének is adózva alkotta meg ezt a nagyon kedves,
szívhez szóló versét a telki iskoláról, az itt töltött évekről.
A vers akár mottója is lehetett volna a kiállításnak, hiszen
célunk az iskola történetének, a mindenkori tanítók, tanárok
bemutatásával emlékeztetni, milyen fontos ez mindannyiunk
életében. Nem csak, mert felkészíti gyermekeinket a továbbiakra, hanem mert egy életre szóló kötődés is, reményt adva,
hogy az itt tartja, vagy segíti őket „visszatérni” Telkibe, ha
majd felnőtté válnak, családot alapítva letelepszenek.
Mert Telki jövőjének ez is az egyik záloga!

Szigeti Antal
képviselő

Rendhagyó rajzórák a Pipacs
Galériában
Ilyen még nem volt: a nagy érdeklődésre való tekintettel 1
héttel meg kellett hosszabbítani a Pipacs Galéria kiállításának
nyitva tartását.

A galéria többéves álma vált valóra azzal, hogy az idei kiállítást a Pipacsvirág Általános Iskola több osztálya is megnézte.

Két alkalommal, összesen 5 osztály (3.a.; 4.a.; 5.b.; 6.a. és
6.b.) nézhette meg Várkonyi György tanár úr vezetésével a
„Színekkel álmodva” című kiállítást, ahol ugyan nem kifejezetten gyermekeknek készült grafikai alkotások voltak
láthatók, de ez cseppet sem zavarta a gyerekeket. Érdeklődve hallgatták a tanár úr előadását a stílusról, eszközökről, anyagokról.
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Voltak, akiket a sok „száraz” információ kifárasztott, ők aktívan vettek részt az órai munkában: a galériában található asztali festőállványon alkothattak.
Persze nem minden gyerkőc érzett késztetést a rajzolás
iránt, ők prózába öntve hozták a galéria tudomására
élményeiket, lelkesen írtak a vendégkönyvbe.

Az óra befejeztével egy rövid kerti séta még belefért az
időbe. Ide a galéria két kutyusa, Zseni és Betti is elkísérte a
gyerekeket és boldogan tűrték a dögönyözést.

A gyerekek jól érezték magukat és új élményekkel gazdagodva tértek vissza az iskolába. Reméljük, a jövő galéria látogatói is közöttük voltak.
Köszönjük az iskolának és Várkonyi György tanár úrnak, hogy
lehetővé tették a gyerekek számára a galériával való
ismerkedést. Bízunk abban, hogy az őszi tárlat alkalmával is
meglátogatnak bennünket.

ZA
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A hónap alkotója: Keserűné Molnár
Krisztina Rita
Keserűné Molnár Krisztina
Rita költő, író, műfordító.
1967-ben született Budapesten, 2001 óta él Telkiben
férjével és három gyermekével. A Kokukk Egyesület alapító tagja, az irodalmi estek és rendezvények,
valamint a 2009-es Kodolányi-szimpózium házigazdája és főszervezője.
Könyveinek egy részét
Simonyi Cecília, korábbi
Hónap alkotónk illusztrálja.

Családja révén a művészet
mindig
is
része
volt
életének. Hét
évesen a Két
esti Hold című
Lorca-kötet
rendkívül szép
versei olyan
nagy hatással
voltak rá, hogy a gyönyörűségtől borsódzott a
háta – ekkor már érezte, valami hasonlót
szeretne ő is alkotni.

Első kötetét, a Közelkép-et 1998-ban adták ki – ekkor már
úgy érezte, kiállhat vele a világ elé. Azóta önálló verseskötetei
– Különlét (2008); Kőház (2014) – mellett egy prózai műve,
pontosabban meseregénye is megjelent Maléna kertje címmel, szintén 2014-ben. Folyamatosan ír verseket, novellákat,
meséket és jelenleg is tervez újabbakat. Ezek közül
kiemelkedik egy, a kihalófélben lévő Kárpát-medencei nép, a
huculok kevéssé ismert kultúráját közelebb hozó, készülő
„Kályhamesék”, amelyeket Bangó Aliz keramikus, etnográfus
kutatásai és kerámiái ihletnek. Tervezi egy esszékötet
megírását is 2012-es, a Pátyi Könyvtárban tartott előadássorozata, a „Kövek, macskák, angyalok” nyomán.
Elismerései közül talán a Nizzai Kavics-díjra a legbüszkébb,
amelyet Lackfi János írótól vehetett át, de kiemelkedőnek
tartja a Nemzeti Múzeum André Kertész életművéhez kapcsolódó irodalmi pályázatán 2011-ben megkapott fődíját is.
szb

Tíz évesen kisprózákat és (haiku-szerű) verseket
alkotott, középiskolájában pedig az egyik kedvenc feladata volt, amikor irodalom órán formában kellett írnia. Tizennyolc éves korában a
Mozgó Világ jelentette meg első versét.
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Németországban járt a Telki Nőikar
Az idei év eddig nagyon mozgalmas volt kórusunk számára:
április végén jubileumi koncerttel ünnepeltük alapításunk 10.
évfordulóját, az itt készült felvételből megjelent első CD-nk,
énekeltünk a Telki Fesztiválon, és egy kedves invitálásnak
eleget téve május végén Németországba utaztunk. Mindez
egyetlen hónap leforgása alatt történt!

Nőikar az előző esti hangverseny programjától teljesen
eltérő műsorral készült: többek között Hassler, Mendelssohn,
Bartók, Pertis, Zombola, Kocsár és Karai művei csendültek fel.
A siker most sem maradt el, Karai: Estéli nótázása olyan fergetegesen sikerült, hogy ráadásként újra elénekeltük.

Németországban két gaildorfi kórus, a Szent József Katolikus
Templom Kórusa és a Liederkranz vegyeskar vendégei
voltunk május 29. és június 1. között. Pénteken egyházi
darabokból álló műsort adtunk elő Szijártó Tímea karnagy
vezényletével, Szöginé Asztalos Enikő zongorakíséretével
hatalmas sikerrel – templomban nem gyakran tapasztalt
módon állva tapsoltak bennünket. A helyi kórussal felváltva
léptünk színpadra, a legnagyobb sikert azonban a közösen
előadott német nyelvű mű aratta.

A jó hangulat a hosszú utazás során is megmaradt, sofőrjeink
jól viselték az éneklő, viccelődő, vidám női utasokat.

A szomszédos Budajenő testvérvárosából, Gaildorfból kaptunk meghívást, melynek alapját az adta, hogy a településről
érkezett delegáció tagjai hallottak bennünket, látták fellépésünket egy jenei borünnepen.

Másnap városnézés a meseszép Schwabisch Hall-ban,
múzeumlátogatás boszorkányok nyomában Gaildorfban.
Ulrich Bartenbach polgármester úr fogadást adott tiszteletünkre a városházán, ahol megismerhettük azt az üzletembert is,
aki bőkezű mecénásként lehetővé tette utazásunkat, átvállalta tartózkodásunk költségeit is. Magyarországról kitelepített,
ma már idős emberekkel is találkozhattunk. Megható volt
látni, hogy a velük történt tragédia ellenére mennyire
ragaszkodnak szülőföldjükhöz, és őrzik magyarságukat.
Este a Festhalle-ban teltházas koncertet adtunk másik
meghívónkkal, a Liederkranz kórussal közösen. A Telki
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A kölcsönös ajándékozás mellett meglepetésként kaptunk egy
gyönyörű festményt a Telki templomról, amit egy Gaildorfban
élő, de zsámbéki születésű nyugdíjas festőnő készített. A
búcsúestét a két kórus közös énekléssel, sörözéssel, harmonikaszóval, tánccal zárta.
Reméljük, lesz még alkalmunk a jövőben újra ellátogatni
Gaildorfba, ahol óriási szeretettel és fantasztikus vendéglátással fogadtak bennünket.
Gulácsiné Kozma Sarolta

Egészség
Kultúra

Egy nap az egészségünkért
Talán több volt benne, mint ami végül lett, de nagyon hasznos
és a jelenlévők körében népszerű volt. Röviden talán így
lehetne jellemezni a június 12-i, az iskolai sportnappal együtt
tartott nagyszabású egészségügyi szűrőnapot.

Volt itt minden: szűrések, állapotfelmérések és egészségtudatos életmóddal foglalkozó előadások. Az országos program keretében jött el településünkre a szűrőkamion és
foglalkozhatott minden érdeklődő az egészségével, a
betegségek megelőzésével.
Sajnos a csütörtöki napközbeni időpont miatt azonban sokan
lemaradhattak róla, hiszen „munkaidőben” zajlott az iskola
melletti parkolóba telepített rendezvény. Információink szerint
ennek az az oka, hogy a hétvégéken elsősorban a nagyobb
városokba látogat el. Mindent egybevetve azonban, aki el
tudott menni rá, hasznos információkkal gazdagodhatott a
szervezete és az egészségtudatosság kapcsán.
Reméljük, hogy az őszi Egészségnapon, vagy egy másik
nagyobb helyi rendezvényünkön újra idecsábítható az uniós
forrásból finanszírozott egészségügyi szűrőállomás, hogy
még többen részt vehessenek hasznos programjain.
szb
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Megnyitottak
Régóta lehetett hallani róla, de június 1-jén valóban
megtörtént: megnyílt a Tenisz- és Sportcentrum (új Tenisz
Klub) a Kórház fasoron.
A multifunkciós sportlétesítményt egy ünnepség keretében
adták át a sportszerető közönségnek, másnaptól pedig már
bárki igénybe vehette az itt nyújtott szolgáltatásokat.

Ahogyan arról már beszámoltunk, 2014 szeptemberétől megnyitják a környékbeli óvodák, iskolák számára a sportlétesítmény gyermek tanuszodáját is, 2015-től pedig megnyílhat az
épületben működő magánóvoda is.

Felhívás: pályázat madáretető
készítésére!
Ki ne szeretné hallgatni nyári időszakban is a kertjébe
tévedő madarak csicsergését, a feketerigó énekét, vagy
megfigyelni az ott fészkelő madárpár szorgoskodását, a
fiókák felnevelését és kirepülését.

Még távolinak tűnik ugyan a tél, de a kerti munkák legjavában,
nyár derekán érdemes gondolni a kertünkbe látogató madarak
téli védelmére is. A legegyszerűbben úgy szoktathatjuk a ház
közelébe a madarakat, ha télen gondoskodunk madáretetőről és megfelelő táplálék kihelyezéséről.
A településünkön télen megforduló és itt táplálékot kereső
madarak védelme érdekében, valamint a téli madáretetés és
a Madárbarát kert program népszerűsítésére a Kokukk
Egyesület pályázatot hirdet minden vállalkozó kedvű madárbarátnak, természetbarátnak és ezermesternek madáretető
készítésére.
A madáretetők méretére és kivitelezésének módjára nincs
előírás, de feltétel, hogy a madáretető házilag, természetes
anyagból készüljön, illeszkedjék a természetes környezetbe,
valamint legfőképpen valódi funkciójának maradéktalanul
feleljen meg.
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Az elkészült remekműveket szakértő zsűri fogja értékelni
esztétikai, használhatósági, és madárvédelmi szempontból.

Az elkészült pályaműveket a Telki Óvodában lehet leadni 2014.
szeptember 20-ig, ahol értékelésig az óvoda udvarán kiállításra kerülnek, az érdeklődők megtekinthetik, továbbá közönségszavazot is le lehet adni. Az elfogulatlan zsűrizés érdekében a pályázat jeligés. Ezért a beadott madáretetőkhöz
kérjük, mellékeljenek egy borítékot, amelyben jól olvashatóan
tüntessék fel a készítő nevét és címét, külön mellékelve a telefonos elérhetőségét! A borítékra pedig csak a jelige kerüljön!
Az értékelésre és díjazásra október második hetében, az
Erdők Hete alkalmából szervezett családi rendezvényünkön
kerül majd sor. A pályaművek értékelését követően az első 3
helyezett díjazásban részesül. A téli madáretetés tudnivalóiról,
a madárvédelmi berendezésekről részletes információk
érhetők el a www.mme.hu oldalon.
Várjuk szeretettel a remek pályaműveket!

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 0670-388-7168 telefonszámon Vass Imrénétől, vagy a Kokukk
Egyesülettől a 06-26-372-114 számon.
Kokukk Egyesület

Egészség

A nyár legfőbb veszélyforrása:
a toklász
A toklász a képen látható egérárpa nevű növény termése.
Amikor ez a fűféle kalászba szökken és elszárad, széthullajtja
sárgás színű termését, ezt a kicsi, hegyes növényi részt,
melyet úton-útfélen látni július-augusztusban.

A lábujjak közé jutott toklász egyre mélyebbre hatolva súlyos
helyi, gennyes gyulladást okoz, és jellegzetes fényes felszínű,
piros-bordó csomót láthatunk a befúródás helyén. Ezt a
területet az állat szüntelenül nyalja és a toklász egyre mélyebbre jut. Az ilyenkor látható gennyes váladékkal telt csomó egy
idő után felfakad, és úgynevezett sipolyjárat alakul ki.
Szerencsés esetben a toklász ezen a járaton át eltávolítható.
Amennyiben nem sikerül, dunsztkötést helyezünk a lábra,
mely legtöbb esetben segíti a toklász kilökődését. Ha az
előbbiekben felsoroltak eredménytelenek, a területet altatásban - sebészileg feltárjuk és kiemeljük a toklászt.
Ha a toklász a külső hallójáratba kerül, az állat nyugtalan,
hevesen rázza a fülét, fejét ferdén tartja, és mellső végtag-

A toklász apró szálai érdes felületűek, egyirányba álló, apró
tüskék borítják, ennél fogva, ha valamibe beleakad egy ilyen
szálacska, csak előre képes hatolni, mint egy horog, visszafelé nem. E tulajdonsága sok bosszúságot okozhat a kutyák,
macskák gazdáinak, leggyakrabban a hosszabb szőrű kutyák
érintettek, valamint a lógó fülű fajták, például a spánielek.

A hallójáratba került toklász okozta súlyos, gennyes
fülgyulladás

Befúródott toklászt a legkülönbözőbb testrészekből távolítunk el, leggyakrabban:
–
–
–
–

a lábujjak közé,
a fülbe,
a szem kötőhártyájába
vagy az orrjáratba kerülhet be,

de hosszú, tömött szőrű kutyák (pl.: puli) szőre alatt vándorolva akár a has, hát bőrébe is „fúrhat” járatokat.

A lábujjak közé fúródott toklász okozta gennyes csomó és az
ún. sipolynyílás
www.telki.hu
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jaival vakarhatja a fület. A hallójáratba fúródott toklászt az
esetek nagy részében csak bódításban tudjuk eltávolítani –
nem egyszer a dobhártyából. Ennek az az oka, hogy a kutyák,
macskák hallójárata – szemben az emberével – igen hosszú
és L-alakban megtört. Ráadásul a befúródott idegen test fájdalmat okoz az állatnak, ezért gyakorlatiasabb és sokkal biztonságosabb ehhez a művelethez elbódítani az állatot.

A szembe került toklász a pislogással egyre mélyebbre fúródik
és sokszor az alsó vagy felső kötőhártya alá kerül, esetleg
az ún. 3. szemhéj (más néven pislogóhártya) alá. A
kötőhártya hamar megduzzad, kivörösödik és – mivel az idegen test a szaruhártyát is „dörzsöli” –, súlyos szaruhártyasérülés keletkezhet. Ezek az elváltozások nagyon fájdalmasak, az állat hunyorít, esetleg mellső mancsával dörzsöli a
szemét, tovább rontva a helyzeten. A szaruhártya sérült
területén könnyen megtelepednek a baktériumok, és a befertőződés miatt általában rövid idő alatt gennyes
szemváladék jelenik meg. Mivel legtöbbször az elváltozás
hirtelen alakul ki és egyoldali, hamar gyanút kelt az idegen test
jelenlétére. Általában szemcseppel történő helyi érzéstelenítéssel megtalálható és eltávolítható a toklász, de az esetek
egy részében az állat bódítása lehet szükséges. Minden esetben fontos ellenőrizni, hogy a szaruhártyán keletkezett-e
hámhiány, ez általában egy speciális festéssel történik.

ja, hogy a műszer bedugjuk az orrába. Ha a tünetek nem csillapodnak és otoszkóppal nem sikerül megtalálni a toklászt,
akkor ún. endoszkópos vizsgálatra van szükség.

A komolyabb beavatkozások megelőzéseképpen igyekezzünk séta közben elkerülni a toklászos területeket, naponta
egyszer „bogarásszuk át“ a kutya lábujjait és fülét, kiegészítve
a hónalj- és hastájék átvizsgálásával. A lábujjak, a talppárnák
közötti és a fülek belső részén található szőrt nyáron
érdemes rövidre nyírni, a hallójáratokból kitépkedni, mivel a
toklász így kevésbé tud beleakadni, de van tulajdonos, aki –
nem kis derültséget okozva – a sétáltatáshoz zoknit húz a
kutya lábára.
dr. Fenyves Ildikó és dr. Paulina Anna állatorvos
Klapka Állategészségügyi Központ

Talán az orrjáratba került toklász okozza a legnagyobb „galibát”, mert az orrjárat kutyákban, macskákban igen szűk. Ha
toklász kerül az orrba, az állat hirtelen és igen intenzíven
tüsszögni kezd, ami órákig elhúzódhat. Ekkor előfordul, hogy
néhány vércsepp is ürül az orrból. Ha az idegen növényi rész
huzamosabb ideig nem kerül eltávolításra, akkor igen súlyos
orrgyulladás fog kialakulni, ekkor már nagy mennyiségű
gennyes orrváladék látható az orrnyílásban, legtöbbször csak
az egyik oldalon.
Ha sikerül észrevenni az első tüneteket, akkor elsőként
fültükörrel (otoszkóp) vizsgáljuk meg az orrüreget, amellyel
azonban csak 1-2 cm-re lehet az orrjáratba „belátni”. Sok esetben ehhez is bódítás szükséges, mert az állat nehezen hagy-

A gyulladt fülből idegen test fogóval eltávolított toklász
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Súlyos gennyes kötőhártya-gyulladás, a befúródott
toklász szálai láthatók a belső szemzugban

Macska „L”-alakban megtört hallójáratának modellje. A toklász ún. idegen test fogóval történő eltávolításának módja

Közérdekű

Betörések: így óvjuk nyaralónkat!
Beköszöntött a nyár, és mivel ilyenkor
sokan töltik szabadidejüket nyaralókban, hétvégi házakban, érdemes
néhány szót ejteni ezen ingatlanok
biztonságáról. Alábbi összeállításunkban a Budaörsi Rendőrfőkapitányság segítségével adunk
hasznos tanácsokat a tulajdonosoknak az elkerülhető bűnesetek megelőzése érdekében.
A nyári szabadságolások miatt a lakásokra, családi házakra,
nyaralókra mind a természet, mind a betörők komoly veszélyt jelentenek. A viszonylag alacsony kockázat csábítja a
rossz szándékkal közeledőket. A betörések ellen az előrelátás a leghatékonyabb fegyver, ezért fontos, hogy gondoskodjanak ingatlanuk megfelelő zárhatóságáról. Mivel a
kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni, ezért érdemes
megfelelő biztosítást is kötni.
Amennyiben mégis betörtek, vagy betörésre utaló jeleket
fedeztek fel, úgy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget az
ingyenesen hívható 112-es hívószámon!

A betörés kockázata kellő előrelátással csökkenthető!
Olvassa végig és fontolja meg a tennivalókat a házban és
annak környékén:
–
–
–
–

A komoly értéket képviselő ingóságot szállítsa el az
épületből (műszaki cikkek, ruházati termékek, ebbe a
kategóriába tartozó használati tárgyak).

Mindent zárjon el - kerti bútor, grillsütő - mert ezek a tárgyak az elkövetőt „bevonzzák”, illetve figyelmét felkeltik.
Erősítse meg a nyílászárók mechanikai védelmét,
szereltessen pótzárat, ügyelve arra, hogy az ajtótok és
pánt kellő szilárdságú legyen, az ajtó több ponton záródjon.
Legyen az ablakon - az emeleti szinten is - spaletta, vagy
rács, lehetőleg a falazatba rögzítve.

–
–
–
–

–

Kerülje el, hogy a kertben vagy a melléképületben olyan
használati tárgyak, kéziszerszámok maradjanak, melyeket
az elkövető a behatoláshoz felhasználhat eszközként
(létra, fúró, vasrúd).

Tartson rendet, a növényzetet vágja vissza, mert a sűrű
sövény mögött a tettes megbújhat, vagy a falhoz hajló faágon felmászhat.

A külső falra szerelt, vagy kellően le nem zárt villanyóra
alkalmat teremt a betörőnek arra, hogy a házat áramtalanítva megbénítsa a beszerelt riasztót, annak akkumulátor töltését.
A távjelzésre képes riasztórendszer beépítése ajánlott,
mely vagyonvédelmi vállalkozás távfelügyeleti központjában lévő diszpécsernek ad jelzést, és így időben
megtörténik az intézkedés. A telepítésnél szakember
segítségét vegye igénybe!

Hatásos lehet egy mozgásérzékelővel működtetett lámpa
felszerelése, melynek felvillanó fénye megvilágítja a
területet. A lámpatestet magasra szerelje, hogy ne tudják
azt könnyen elérni és megrongálni.

A teljes biztonság elérése nem lehetséges. Ne feledjük, mindenféle zár csak késleltetheti a behatolást. Ellenben a
bűnelkövetők általában oda törnek be, ahol ezt kisebb
erőfeszítéssel megtehetik.
Fontos a tulajdonos bűnmegelőzést elősegítő hozzáállása
is! Kérjük, vegye fel időben a kapcsolatot telekszomszédjaival és állapodjanak meg arról, hogy éber figyelemmel kísérik
egymás ingatlanját. Amikor időnként megjelennek, és gyanús
körülményt észlelnek, értesítsék a nyomozóhatóságot és
egymást.
Amennyiben azt észleli, hogy betörtek házába, ne menjen be,
ne járja össze a nyomokat, azonnal értesítse a rendőrséget.
Működjön közre a hatóság tagjaival, és adjon meg minden
szükséges információt részükre!

Egészség: mire figyeljünk, ha
külföldre utazunk?
A nyár beköszöntével bizonyára a Telkiben lakók közül is
többen gondolkodnak külföldi nyaralásban. Annak, aki ilyet
tervez, érdemes tájékozódnia arról is, hogy a célországban
milyen egészségügyi veszélyek leselkednek az utazókra, és
milyen megelőző intézkedések megtétele javasolt.

Évente átlagosan 8-10 ezer embernek adnak utazás előtt
tanácsot, és összesen 12-13 ezer oltást adnak be az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontjában. Az intézmény júniusban ünnepli
megalapításának 15. évfordulóját. A több nyelven beszélő,
kiemelkedő szakmai tudással rendelkező orvos-asszisztens

csapat másfél évtizeddel ezelőtt állt össze, nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosítva az utazóknak. Az idei évre
jellemző, hogy a központ munkatársait gyakran kérdezik a
közel-keleti koronavírus (MERS) fertőzésről, valamint a
Guineában és Sierra Leonéban zajló Ebola járványról, emellett a Labdarúgó Világbajnokság kapcsán a Brazíliába való
utazásról is többen érdeklődnek.
Az utazók számára gyakran jelentenek erőpróbát az országok közötti kulturális, higiénés, etikai és gazdasági különbségek. Nem csak az egészségi problémák – mint pl. a
gyomor-bél panaszok, a láz és a fertőzések – elkerülése
www.telki.hu
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fontos. Előzetesen tájékozódni kell a célországra jellemző
szokásokról, kultúráról, életmódról és politikai helyzetről.

A magyarok által legszívesebben látogatott dél-európai turisztikai célpontok esetében az egyik legfontosabb tényező a
hasmenés, a balesetek, az UVA/UVB sugárzás, a leégés és a
tengeri csalánozók csípésének elkerülése. Érdemes palackozott vagy forralt vizet inni, és különösen figyelni a fertőtlenítésre. Emellett tanácsos olyan gyógyszereket magunkkal vinni, amelyek segíthetnek a tüneti kezelésben, ha
szükséges.
Jellemző, hogy egyre többen utaznak különböző egzotikus
nyaralóhelyekre. Ilyen esetekben különösen fontos lehet az
előzetes orvosi konzultáció. Az utazók felkészítésével
foglalkozó szakemberek naprakész információval rendelkeznek a világ más tájairól jelentett, új és régi fertőző
betegségekről. Ismerik a védőoltások alkalmazásával kapcsolatos javaslatokat, a nem fertőző betegségek megelőzési módjait.

Jelenleg a Brazíliában június 12-én kezdődött Labdarúgó
Világbajnokság ad ilyen munkát. Jelentős szervezési feladatot kellett megoldani, hogy folyamatosan biztosítani tudják a
sárgaláz elleni védőoltást. A vakcinához ugyanis hónapok óta
nehéz hozzáférni, miközben a rendezvény több helyszíne is
sárgalázzal érintett területeken található. A szúnyogok által
terjesztett Dengue-láz, az étellel-vízzel átvihető kórokozók, a

cseppfertőzéssel terjedő vírusos és bakteriális fertőzések
megelőzése mellett a hosszú repülőút kockázatára, az
állatharapások elkerülésére és a személyes biztonság
fontosságára is felhívják a figyelmet.

2013 óta változott a poliomyelitis (járványos gyermekbénulás)
helyzete a világban. Olyan országokban is előfordul a vad
vírus, ahol már évek óta nem volt jelen. 10 országban
mutatható ki a vírus cirkulációja, melyek közül Izraelbe és
Etiópiába rendszeresen szerveznek turista utakat, míg Afganisztánt, Irakot, Kamerunt és Nigériát általában munkavállalás
vagy üzleti út kapcsán keresik fel a magyar utazók. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslata alapján, aki
gyermekkorában szabályosan több alkalommal kapott gyermekbénulás elleni oltást, annak 12 hónapnál nem régebbi
emlékeztető oltással kell rendelkeznie, ha az említett államokba utazik. Ennek hiányában, ha 4 hétnél hosszabb ideig
tartózkodik Szíriában, Pakisztánban vagy Kamerunban, az
ország elhagyása előtt oltásra kötelezik.
Külföldi utazás előtt további információkért érdemes felkeresni az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazásegészségügyi és Oltóközpontjának honlapját.

Forrás: Országos Epidemiológiai Központ
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Előzzük meg a strandlopásokat!
Bizonyára a telkiek közül is sokan hűsölnek a nyáron strandokon, így most a Budaörsi Rendőrkapitányság tanácsainak
segítségével áttekintjük, hogyan csökkenthetjük annak esélyét
a fürdőzés során, hogy bűncselekmény áldozatává váljunk.

A nyári időszakban kedvelt fürdőzés rengeteg bosszúságot
okozhat, ha nem tesszük meg a tőlünk elvárható óvintézkedéseket. A védekezés legjobb módszere a megelőzés.
Mielőtt járművüket a parkolóban hagyják, győződjenek meg
arról, hogy a járműben látható helyen nem hagytak semmiféle
értéket, ami „csábíthatja” a tolvajt! A strandon, nyaralóhelyen
értékeiket helyezzék el értékmegőrzőben, a csomagjaikat
ne hagyják őrizetlenül! A strandolásra értékes tárgyakat lehetőség szerint - ne vigyenek magukkal!

Mire ügyeljünk fürdőzéskor?

A nyár egyik legtipikusabb, szezonális jellegű bűncselekménye
a strandokon elkövetett alkalmi lopás. A hatalmas tömegben
senkinek sem tűnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről
és elsétál vele.
A tolvajok sokszor nem válogatnak, nem nézik, hogy mit
visznek el. Lehet az strandpapucs, úszószemüveg vagy napolaj, de esetenként értékesebb tárgyak, márkás napszemüveg, mobiltelefon, digitális fényképezőgép, videokamera, laptop, vagy éppen pénztárca. Gyakran előfordul, hogy az
indítókulcsot is megszerzi az elkövető, így a parkolóból könynyedén ellopja az autót.

A strandon elkövetett táskalopások a tényleges kár mellett sok
bosszúságot okoznak, hiszen pl. az igazolványok pótlása nem
kevés pénzbe és időbe kerül. Ezek a bosszantó esetek azonban könnyedén elkerülhetőek egy kis odafigyeléssel!
Fürdőzéskor, strandoláskor az alábbiakat mindig tartsa szem
előtt, és akkor megelőzheti a bajt!
–
–
–
–
–
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Ne vigyen magával semmilyen értéket a fürdőhelyekre,
strandokra!
Amennyiben mégis, ne hagyja azokat őrizetlenül!
Használja a csomagmegőrzőt és vigyázzon a belépés
során kapott karórára (belépésre, értékmegőrző kinyitására szolgál)!
Győződjön meg arról minden esetben, hogy az
öltözőszekrényét jól bezárta!
Baj esetén azonnal kérjen segítséget a biztonsági szolgálattól!

Hirdetés

Klímatechnika

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

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.
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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)
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Sikeres volt a Bográcsfesztivál
Június 21-én szombaton ismét ellepték a bográcsozó csapatok a Völgy utcát, és dél körül elkezdődött a 6. Völgy utcai
bográcsfesztivál. Nagyon sok ismert, már a kezdetektől
velünk bográcsozó mellett idén szép számmal jelentkeztek új
csapatok is. Idén ismét elkészült a Völgy utca bográcsa,
melyből minden erre sétáló gasztrokalandor lakomázhatott.
A rendezvény legnagyobb erénye talán az otthonos, barátságos hangulata, hiszen itt mindenki végigkóstolhatja akár az
összes csapat ételét (ami az idei 15 nevezett esetében szép
kóstoló teljesítmény lett volna), receptek cserélnek gazdát, és
az utca legfinomabb pálinkája is megválasztásra, kóstolásra
kerül.
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A sok finom étel és ital után jól esett egy kis mozgás, így a
kalóriégetést idén is táncmulatsággal biztosítottuk. Aki kedvet
kapott, már most kezdhet edzeni a jövő évi bográcspartira.

Fotók: Rédey Iván

