


Így, a ciklus végén sokan
kérdezik, hogy mi a helyzet a
választással, mikor kezdődik a
kampány. Erre mindig csak
ugyanazt tudom válaszolni:
rengeteg a feladat, a sorban
ugyancsak hátul kullog a kam-
pány kérdése, és különben is,
nem a plakátok érdeklik a
választókat, hanem a minden-
napok, ahogy engem is. Egyál-
talán nem érzem, hogy egy cik-
lus végéhez értünk volna, épp
ellenkezőleg, mindenhol a
megkezdett feladatokat látom.

A munkák jó része egyáltalán nem látványos - nem is kell, hogy
az legyen -, de vannak jobban észrevehető feladatok is.
Javában zajlik például a boszorkányvölgyi közvilágítás kiépítése,
a kivitelező és projektmenedzserünk igyekszik mindenkivel
egyeztetni, és a műszaki, szakmai lehetőségeken belül
figyelembe venni az egyéni kéréseket.
Megkezdődött az iskolabővítés kapcsán az államilag támoga-
tott projekt közbeszerzési eljárása, újra megnyílt a teljes
közvilágítás korábban felfüggesztett LED-es megújításának
pályázati lehetősége, folytatódnak a csatornázással kapcso-
latos előkészületek, melyekről az előző számban szá-
moltunk be. Feladatok vannak a Muskátli utcai csomópont

második ütemével kapcsolatban, össze kell állítani a most lezárt
ciklus tájékoztatóját. Mindezek mellett számtalan apróság is
napirenden van: az új közterületi térképek tervezése, a parlagfű
kérdése, az intézmény karbantartási- és üzemeltetési feladatok,
és napi ügyek sokasága tölti ki az időmet. És ha ez nem lenne
elég, itt vannak még az elszaporodott rókák is...

Mindemellett az üres óráimat leginkább az tölti ki, hogy a
következő 10 éves településfejlesztési koncepció kulcsterületei-
hez érdemi információkat szerezzek és meglévő elképzelé-
seimet formába öntsem. Mert új korszakhoz értünk, sőt,
voltaképpen átléptünk egy korszakhatárt és ennek megfelelően
a régi gondolkodás már csak részben követhető.

A jövő nem kampánykérdés, ami ígéreteken múlik. A jövő
részben már megkezdődött, hisz több fontos részterületen
megnyíltak a pályák és mi elindultunk rajtuk. Ugyanakkor vannak
olyan fogós kérdések, melyekhez több kell egy-egy jó ötletnél,
lehetőségnél. Ezeken a területeken csak széles körű össze-
fogással, illetve minél alaposabb információcserével lehet
tovább haladni. De ez sem kampánytéma, ezek az egyez-
tetések, fórumok mind a választások után esedékesek és sokáig
fognak tartani. Mert egy biztos: a jövőben sem a kampányszerű
ígérgetések viszik előre Telkit, hanem a folyamatos, kitartó
aprómunka, és a minél jobb együttműködés a részterületeken a
lakókkal, civilekkel, szervezetekkel.

Deltai Károly
polgármester
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Polgármester naplója
Hogyan? Tovább!

Kép a kövön
Az együttműködés sokféle lehet és sok területet érinthet. Ilyen
terület a kultúra is, mely hozzám mindig közel állt.
Telki közterei szépek, rendezettek, de kevés a köztereken az
ember alkotta szépség, és általában is igaz, hogy Telki nem
bővelkedik az önmagáért való szépség, a mindenki által
élvezhető művészet terén.
Tavaly átadtuk Telki első köztéri szobrát, Antal Malvina művét, a
Mandulás kislányt. Rendeztünk már kiállításokat, működnek
településünkön magángalériák, tárlatokkal, eseményekkel, tartot-
tunk művészeti tárgyú előadásokat, filmklubot és volt jótékony
célú festményárverés is helyi művészek alkotásaiból. A Telki
Napló is portrésorozatban tiszteleg a helyi alkotók előtt. Megbe-
csüljük tehát az alkotó embert.
Új kezdeményezésem ezekből a pozitív példákból táplálkozik.
A „Kép a kövön” lényege, hogy helyi művészeket kérek fel arra,
hogy egy-egy jókora kőre, sziklára saját stílusában, világában
alkosson egy-egy művet. A festett köveket Telki közterületein állí-
tanánk fel. Ezek a művek egyszerre lesznek festmények, szobrok,
művi és természetes objektumok, így képesek lehetnek Telki
szellemiségét kifejezni. A köztéri kiállítás érdekessége, hogy a
kiállított kőképeket az időjárás, a nap, fagy, az eső hatása éri,
így együtt öregszenek velünk.

Várom hát azoknak a művészeknek a jelentkezését, akik
szívesen részt vennének egy ilyen kalandban, hogy szebbé, szí-
nesebbé, érdekesebbé és elgondolkodtatóbbá tegyük Telki tereit.
Hozzunk létre együtt egy olyan köztéri galériát, melynek az egész
országban híre megy! 

Deltai Károly
polgármester

polgarmester@telki.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. október 12-i helyi önkormányzati és kisebbségi
önkormányzati választáshoz kapcsolódó határidőkről
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-ére tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokat.

A választópolgárok augusztus 25-ig kapták meg a névjegy-
zékbe történő felvételről szóló értesítést.

Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján nem
tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak.

Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezési kérel-
met csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb jú-
nius 23-ig létesítette a tartózkodási helyét az adott tele-
pülésen, és annak érvényessége legalább október 12-ig tart.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének október 10-én
16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, vagy a
szavazás napján 15 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltek, valamint
polgármesterjelöltek állításához szükséges ajánlások száma
augusztus 18-án - az augusztus 15-én a névjegyzékben

szereplő választópolgárok száma alapján - került megál-
lapításra.

A választási iroda az ajánlások gyűjtésére szolgáló aján-
lóíveket az igénylését követően haladéktalanul, de legkoráb-
ban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az
általa igényelt mennyiségben.

Az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet
legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig kell bejelenteni.

A Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére ren-
delkezésre álló határidő – szeptember 8-án 16 óra – lejárta
után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sor-
rendben szerepelnek.

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014.
október 12-én 19 óráig tart. A szavazás napján nem tartható
választási gyűlés és nem lehet politikai reklámot közzétenni.

A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-
testületnek augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztania. 

Helyi Választási Iroda

Választás: az újság nem ad teret a
kampánynak
A Telki Napló és a Telki Portál az eddigi, idei voksolásokhoz
hasonlóan ezúttal sem lesz helyszíne a jelöltek kampányának,
azonban minden, a törvények által előírt tájékoztatási
kötelezettségnek eleget tesz.

A politikai hirdetések választási kampányidőszak alatti köz-
zétételéről a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 148. §-a rendelkezik. Ez alapján a médiaszolgáltatá-
sokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény szerint sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilván-
tartásban szereplő orgánumok a választás kitűzését követő
5 munkanapon belül juttatják el hirdetési szolgáltatásaik ár-
jegyzékét az Állami Számvevőszék részére, amelyet az nyil-
vántartásba vesz és honlapján közzétesz.

Telki község Önkormányzata hivatalos kiadványában, a Telki
Naplóban, illetve a www.telki. hu internetes honlapján csak a
Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek
listájáról, illetve a választással kapcsolatos eljárási szabá-
lyokról fog tájékoztatást adni. A jelöltek programjainak, illetve
a kampányhirdetések megjelentetésére ezeken a fórumokon
nem lesz lehetőség.

Igény esetén a Pajtában lehet gyűlést tartani
A választási eljárásról szóló törvény előírja az állami és ön-
kormányzati költségvetési szervek számára, hogy választási
gyűlés megtartására a jelöltek, jelölő szervezetek számára
azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget.
A jelöltek igény esetén a Pajta épületét a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjairól szóló 125/2012. (11.27.)
számú Ö. határozatban foglalt feltételekkel vehetik igénybe.
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Iskolabővítés: megszületett a 
megállapodás
Hosszú egyeztetés, tárgyalások és tervezési szakasz után
augusztus közepén megszületett a megállapodás iskolánk -
államilag jelentősen támogatott - fejlesztéséről.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósítandó tanteremépítéseket kiemelt jelen-
tőségű üggyé nyilvánította a Kormány, amely az 1086/2014.
(II. 28.) számú határozatával a program megvalósítását a
Nemzeti Sportközpontoknak címezte.

A Kormány felkérte a felelős kormánybiztost, hogy a tanterem
beruházásának kivitelezésére, a felszerelések költségeire - az
adottságok, feltételek helyszíni felmérésével - egyedi költ-
ségterveket készítsen, továbbá ezek alapján a fejlesztésekre
rendelkezésre álló állami beruházási keretösszegek
betartásával a végleges beruházási tervet az emberi erőfor-
rások minisztere, valamint a belügyminiszter bevonásával
összeállítsa.

Telki önkormányzata jól előkészített koncepcióval pályázott a
fejlesztési lehetőségre. Így a bővítési elképzelést a program
az elsők között fogadta be, és a vonatkozó 141/2014. (IV.
30.) Korm. rendelet alapján a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületén a Nemzeti
Sportközpontok és Telki Község Önkormányzata együtt-
működésében emeletráépítéses intézménybővítést valósít
meg.

Telki Község Önkormányzata határozatban döntött a
beruházásra fordítható önrész maximális összegéről és az
önrész folyósításának ütemezéséről. A beruházás a teljes
fejlesztési program első üteme, amely jövőre a második
ütemmel folytatódhat.

Az Együttműködési Megállapodást a Nemzeti Sportközpontok,
mint beruházó és építtető részéről Vígh László mb. főigaz-
gató, kormánybiztos, Telki részéről pedig Deltai Károly pol-
gármester írta alá.

A megállapodás szerint az önkormányzat önrésze a teljes
beruházási költség 25%-a, de maximum 20 millió forint lehet.
A közbeszerzési eljárás megkezdődött, a Nemzeti
Sportközpontok koordinálja. A Beruházási, Műszaki Fej-
lesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a vonatkozó kormányrendelet 4. §
(1) bekezdése értelmében a beruházás hivatalos közbeszer-
zési tanácsadója, lebonyolítója és építési műszaki ellenőre. A
közbeszerzési eljárás során Telki bíráló bizottsági tagot, a
beruházás kivitelezéséhez pedig műszaki ellenőrt delegál.

Az előreláthatólag két hónapos munka - a kapcsolódó kor-
mánydöntések függvényében - leghamarabb szeptember
közepén kezdődhet meg és várhatóan év végéig tarthat. A
munkálatok végzése folyamán az egyik legfőbb kitétel, hogy
azok a lehető legkevésbé zavarják az iskola mindennapi
életét, a tanítást.

Intézmények: bővítés, karbantartás,
menza
A nyáron átalakításokat hajtottak végre a Pipacsvirág Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, aminek köszön-
hetően a tervezett nagyobb bővítési munkálatokig is
megoldott a felvett gyermekek elhelyezése. Emellett a szoká-
sos évi karbantartási munkálatokat is elvégezték az iskolában,
és az óvodában, így elmondható, az intézményekben minden
készen áll a tanévkezdéshez.

Az országos sajtóban is lehetett hallani róla az elmúlt idő-
szakban, hogy a közétkeztetésben minőségi javulást hozó
változások várhatók, azonban ezek bevezetésének időpontja
a legfrissebb információink szerint őszről a jövő év elejére
került át.



Önkormányzat 5

www.telki.hu

Közvilágítás: elindult a kivitelezés

A munkaterület átadását követően augusztus 18-án megin-
dult a Boszorkányvölgy közvilágításának kiépítése.
A SAG Hungária Elektronikai Létesítményeket Tervező és
Szerelő Kft. arról tájékoztatta a Szellő, Zúzmara, Vadrózsa
és Lejtő utca lakosait, hogy a kivitelezési munkák során elő-
fordulhat időszakos forgalomkorlátozás. A munkákkal
közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaival külön-külön
műszaki egyeztetésre kerül sor.
A létesítési munkálatok befejezésének határideje: 2014.
szeptember 27.
A SAG Hungária kéri a lakók türelmét, megértését, és arra bíz-
tat minden érintettet, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel keressék
munkatársaikat!

A kivitelező cég elérhetőségei:

SAG Hungária Elektronikai Létesítményeket Tervező és
Szerelő Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesdi út 5-7.
Helyszíni képviselő: Papp József (06-30-984-52-38)

Telki képviseletében a projektmenedzser:

Király Gábor
Telefon: 06-30-922-0906

Új térképek a láthatáron
Hirdetési lehetőségük is lesz a helyi vállalkozóknak

Elavult, kifakult, itt-ott megrongálódott – így festenek a
köztéren, több ponton is kihelyezett térképek, amelyek a
tájékozódásban segítik a település látogatóit. Az idő vasfoga

tehát meglátszik rajtuk, így eredeti rendeltetésüknek is már
csak alig tudnak eleget tenni.
Megérettek tehát a cserére, amire hamarosan sor is kerülhet.
A falu öt pontján (körforgalom, polgármesteri hivatal, Kórház
fasor eleje, közpark, Budajenői út) teljesen új, frissített infor-
mációkkal ellátott, a térkép mellett szöveges leírásokat is tar-
talmazó táblákat helyeznek ki, a tervek szerint megje-
lenésünkkel egy időben.
Fontos kiemelni, hogy az új térképek hirdetési felülettel is ren-
delkeznek majd (kizárólag!) a helyi vállalkozók számára. Ezzel
a lehetőséggel igyekszik a hivatal tovább erősíteni a telki
vállalkozások szerepét településünkön.

szb
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Csatorna: újabb siker
Nagy lépést tett a teljes csatornázottság felé vezető úton Telki.
A település ugyanis a korábban megállapított, teljesen
csatornázott, nem támogatandó kategóriából átkerült a támo-
gathatóba. Ez azt jelenti, hogy mostantól számunkra is meg-
nyíltak a pályázati lehetőségek, így a korábban elnyert
pályázatunk is zöld utat kapott az eddig csatornázatlan
részeknek a közművel történő ellátásáért.
Ha minden a tervek szerint halad, egy éven belül kész lehet-
nek a tervek, amelyek alapján két év alatt a gyakorlatban is
megvalósulhat a teljes csatornázottság. A beruházás a
derogációs pályázat keretein belül valósulhat meg, az
előkészítés (tervezés, engedélyeztetés, hatástanulmányok,
közbeszerzés) 100%-ban, a kivitelezés pedig 85%-ban
támogatott. A fennmaradó 15%-ról az önkormányzat tárgyalá-
sokat folytat az ÉDV Zrt-vel, és nagy esély mutatkozik arra,
hogy a cég átvállalja az összeget.
A több mint 300 millió forint összköltségű beruházás (ez a mi-

nimális megpályázható összeg) a tervek szerint magába
foglalja majd a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítését is.

szb

Helikopterről is ellenőrzik a par-
lagfűvel fertőzött területeket

Elkezdődött a parlagfű szezon, ezért a
hatóságok a földi felderítés mellett
bevetik a légi felderítés eszközeit is.
Négy éve a hatóságok a helikopteres
ellenőrzést is felhasználják a parlagfű
fertőzöttség csökkentésére. Ez jelen-
tősen segíti a munkát, pontos kép
kapható azokról a földtulajdonosokról,
földhasználókról, akik nem tartják
rendben területeiket - tájékoztatott
közleményében a Földművelésügyi
Minisztérium.

A hatóságok július elsejétől ellenőrzik a bel- és külterületek
parlagfű fertőzöttségét. A még időben elvégzett kaszálással
megelőzhető a gyomnövény pollenjének szóródása. Az idei
időjárás kedvezett a parlagfű kelésének, a gyomnövény jelen-
tős tömegben jelent meg a bolygatott, nyílt talajfelületeken. A
parlagfű gyakori a szántóföldeken, útszéleken, árokpartokon,
parlagokon, de előfordul réteken, legelőkön, szőlőkben,
gyümölcsösökben és erdősítésekben is. A szántóföldeken a
gabonák betakarítását követően kiemelt figyelmet kell fordí-
tani a tarló gyommentesítésére, a parlagfű elleni hatékony
védekezésben fontos a tarlóhántás elvégzése.
A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása közös cél, ezért
az előző évekhez hasonlóan idén is sor kerül a parlagfüves
területek helikopterrel történő (légi) felderítésére. Ezáltal a
nehezen megközelíthető, kevésbé szem előtt lévő, egybe-
függő, nagy kiterjedésű parlagfűvel fertőzött területek is a
hatóság látókörébe kerülnek. A földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig ingatlanján a parlagfű virágbimbójának

kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapo-
tot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
„Ezúton szeretnénk felhívni minden állampolgár figyelmét,
hogy tegyen eleget a törvényi kötelezettségének, és
mentesítse területét. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség
elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi bírságot szab
ki. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 
5 000 000 Ft-ig terjed'”- áll a közleményben.

Helyzet Telkiben

A parlagfű jelenléte sajnos problémát jelent településünkön is.
Ennek megfelelően a hivatal munkatársai többször is
bejárták Telkit, és amelyik ingatlan esetében szükséges volt,
kiküldték a kaszálásra felszólító figyelmeztetést a tulajdonos-
nak.
Az intézkedéseknek köszönhetően a felderített szennyezett
területek 80%-ában lekaszálták a gyomnövényt. A fenn-
maradó egyötödnyi, érintett telkek tulajdonosai viszont
kényszerkaszálásra és komoly büntetésre számíthatnak.
Érdemes pár szót ejteni azokról a telkekről is, amelyek a bel-
területen, feltehetően a telekadó alól való mentesülés
érdekében lettek felszántva. Ezen ingatlanok nagy része érin-
tett volt parlagfű szennyezettség tekintetében, a kaszálás
pedig minden bizonnyal nem kevés pénzbe került a tulaj-
donosoknak, akik így végső soron nem biztos, hogy nyertek
a telkek felszántásával.
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Elkészültek a tervek
Nemrégiben elkészültek a majdani
könyvtár és közösségi ház épületének
engedélyeztetési tervei.
Amennyiben tehát rendelkezésre fog állni
a szükséges pénzügyi fedezet, elkezdőd-
het a kivitelező kiválasztása, majd az
építési munka is.
A közösségi ház a Fő utca 12. szám alatt,

a régi posta és orvosi rendelő épületében lesz kialakítva.
Korábban, 2013-ban már megtörtént az ingatlanhoz tartozó
területen az előparkosítás.

Alternatív netszolgáltató a
hivatalban
Többször is akadozott az elmúlt hónapokban a Telki Pol-
gármesteri Hivatalban az internetkapcsolat, ami ezekben az
esetekben igencsak megnehezítette a hivatali munkát és ügy-
intézést.
Az esetleges akadozások esetén azonban mostantól egy új,
mikrohullámú szolgáltatás biztosíthatja az internetelérést (az
ACE-Telekom révén), így sokkal biztosabbá válhat a hivatali
üzemmenet.

Telki központi szerepben
Nemrégiben ülésezett a Budakörnyéki Natúrparkért
Egyesület. Az egyeztetések a fejlesztési irányokról szóltak.
Fontos kiemelni, hogy Telki a jövőben központi szerepet
kíván vállalni a Natúrpark létrehozásában.

Új takarító cég az önkor-
mányzati intézményeknél

A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésén 43/2014.(IV.29.)
számú Ö. határozatával döntött arról, hogy a 2014. szeptember
1-től 2016. augusztus 31-ig terjedő időszakra a Telki önkor-
mányzat intézményei (a Pipacsvirág Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Telki Óvoda, Telki Polgármes-
teri Hivatal, Telki Orvosi Rendelő, Pajta) épületeinek napi
takarítási, valamint nagytakarítási munkálatainak elvégzésére
közbeszerzési eljárást ír ki.

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésével,
lebonyolításával az OKFON Zrt.-t, mint közbeszerzési lebo-
nyolítót bízta meg.

A közbeszerzési értesítő 2014. június 4-i számában, KÉ-
10616/2014. számon megjelent pályázati felhívásra 10 cég
adta be pályázatát.

Az ajánlatok kiértékelését követően az önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó BBM Budaber Zrt.-vel (1204
Budapest, Török Flóris u. 114.) kötötte meg a vállalkozási
szerződést.

A vállalkozási szerződés alapján az önkormányzat minden
intézményében a BBM Budaber Zrt. fogja szeptembertől a
napi takarítási és nagytakarítási munkálatokat elvégezni.

A munkálatok kiszervezése, az új szerződéskötés az önkor-
mányzat részére jelentős költségmegtakarítást fog ered-
ményezni, amellett, hogy az új cég átveszi az önkormányzat
állományában lévő jelenlegi takarító személyzetet és gondos-
kodik továbbfoglalkoztatásukról.

Telki Önkormányzat

Telki Község Önkormányzata tanul-
mányi ösztöndíjakról szóló 14/2011.
(06.29.) számú Ö. rendeletének meg-
alkotásával lehetőséget kívánt terem-
teni a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók esélyegyenlőségéhez.

A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesület-
ben sportoló tanulók egyesületi tagdíjukhoz, a művészeti
iskolába járó tanulók tanulmányi költségeikhez, illetve a Telki
Pipacsvirág Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában idegen nyelvet tanulók ösztöndíjat igényelhetnek a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságtól.
A sport, a művészeti és az idegen-nyelv tanulási ösztöndíjra a
pályázati adatlap és a szükséges nyomtatványok benyújtásá-
val lehet pályázni 2014. szeptember 30-ig.
Támogatásban az a diák részesülhet, akinek családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 

Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft, maximum
10.000 Ft lehet.
A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok:

a) pályázati adatlap
b) tanulmányi jogviszony igazolása
c) az osztályfőnök támogató javaslata
d) Sportegyesület elnökének vagy a művészetoktatási

intézmény vezetőjének támogató nyilatkozata

Egyéb részletek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011.
(06.29.) számú önkormányzati rendeletben olvashatók, amely
letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Halász Terézia
A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke

Tanulmányi ösztöndíj
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Avar és kerti hulladék égetése
Telkiben
Előző számunkban igyekeztünk hasznos információkkal
ellátni olvasóinkat a tűzgyújtással, illetve annak szabályaival
kapcsolatban. Az országos szabályozást most az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló helyi rendelet rövidített változatá-
val szeretnénk kiegészíteni, hogy mindenki tudja, hol és mikor
szabad, illetve tilos belterületen tüzet gyújtani.
Fontos azonban tudni, hogy a polgármester bármikor elrendel-
het tűzgyújtási tilalmat, ami felülírhatja a helyi rendeletben
foglaltakat.

Kivonat az avar- és kerti hulladékok égetéséről,
valamint a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezés helyi szabályozásáról szóló helyi
rendeletből:
"(...)

3. §.
(1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingat-
lan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban kom-
posztálással történhet.

4. §.
Közterületen avar és hulladék égetése nem engedélyezett.

5. §.
(1) Nem közterületi ingatlanon kerti hulladék égetését
elvégezni kizárólag munkanapokon, március, április, szeptem-
ber, október és november hónapokban, 8-19 óráig lehet.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kom-
munális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen:
műanyagot, gumit, vegyszert, festékét, gyógyszermaradványt,
egyéb veszélyes hulladékot).

(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak
folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű
füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem
szabad. Az égetést végző túlzott füst-, illetve koromkép-
ződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegő-szennye-
zést megszüntetni.
(4) Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben, és csak
olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi,
valamint vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti
kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes
felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával
történhet. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző
személy köteles gondoskodni.
(5) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne
zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és
veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azon-
nal el kell oltani.
(8) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (ben-
zin, gázolaj, stb.), légszennyező, vagy bűzös segédanyag
nem alkalmazható.
(9) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell
vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
(...)"

Összeállította: szb
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Áprilisi számunkban új sorozatot indítottunk az
őszi önkormányzati választásokig, amely a jelenle-
gi képviselő-testület tagjaival veszi végig az elmúlt
4 év telki eredményeit és tekint a jövőbe. Az alfa-
betikus sorrend alapján ötödik interjúalanyunk
Németh Kinga képviselő.

Hogyan értékeli Telki elmúlt 4 évét?

Rendkívül eredményesnek értékelem. Több hiánypótló, régó-
ta tervezett fontos fejlesztésre, beruházásra került sor, annak
ellenére, hogy az elmúlt 4 évben véleményem szerint sok
előnytelen változás történt az önkormányzatok finan-
szírozásának rendszerében. Szerintem mindannyiunknak jól
eső érzés az, hogy Telki láthatóan és érezhetően sokat
fejlődött.

Mit tart a legfontosabb eredménynek a falu
életében?

Három jelentős beruházást emelnék ki, amelyek meg-
valósítását a legfontosabb eredménynek tartom. A Fő utca
rekonstrukcióját említem a legelső helyen, arra való tekintet-
tel, hogy ez az egész lakosság javát szolgálja, mindenki
számára minőségi javulást jelent és a legrégebb óta szük-
séges fejlesztés volt. Telki központja szinte teljesen megújult,
az úttest teljesen új, a gyalogos közlekedés járdákon biztosí-
tott, az úttest és járdák által közrefogott részeken esztétikus
növényekkel borított „kiskertek” jöttek létre. Itt fontosnak tar-
tom még kiemelni, hogy a Fő utca teljes mértékben saját for-
rásból újult meg.

Szintén kiemelkedő még a gyalogos közlekedés biztonságát
növelő Hóvirág, Pipacs és Muskátli utcai gyalogátkelők
létesítése, valamint az öreghegyi óvoda felépítése.

Mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy az új óvoda a
korábbi ciklusban elkezdődött tervezést követően valósult

meg, így nem tisztán az elmúlt négy év eredményeként kell
értékelni. Úgy érzem, meg kell említenem, hogy ha a szívem-
re hallgatok, számomra, mint édesanyának és a két kislány-
omnak a legnagyobb örömet az óvodai „Tengelice és Mar-
garéta csoport világa” jelenti.

Van esetleg olyan, amit szeretett volna megvalósí-
tani, de valamiért nem sikerült?

Sajnálom, hogy nem valósult meg a Muskátli utcai körforga-
lom, amely jelentősen hozzájárulhatna a forgalom
lassításához, az áthaladó autók sebességének csökken-
téséhez. A közlekedés biztonsága jelentősen javulna a
különösen érzékeny, iskola közeli csomópontnál. Bár az akko-
ri pályázaton nyertünk, a pályázati összeg folyósítását forrás
hiányában befagyasztották, szerződéskötésre nem került sor.
Azonban nemrég, július elején értesültünk, hogy reális esély
van ismét a Muskátli csomópont II. építési szakaszának, kör-
forgalmi gyűrűjének megvalósítására, ugyanis a korábban el-
nyert, majd zárolt pályázati pénz (80 millió forint) folyósítására
újra lehetőség nyílhat.
Az elmúlt négy évben sajnos nem tudtunk pályázni a még
csatornázatlan ingatlanok előtti szennyvízhálózat fejlesz-
tésére. Így nem történt előrelépés például a Hosszúháton,
ugyanis a teljes beruházás költségét a lakók többsége nem
tudta vállalni. Egészen friss, július végi hír, hogy közel 10 év
esélytelenség után újra lesz Telkinek lehetősége pályázni
szennyvízhálózat építésére.

Indul a következő választásokon? Van esetleg
olyan fontos cél, amiért küzdene, ha megválasz-
tanák?

Igen, szeretnék indulni. Megválasztásom esetén a fent
említett Muskátli utcai körforgalom és a szennyvízhálózat
fejlesztéséért, valamint gyermekeink védelmében további
közlekedésbiztonsági intézkedések, lakossági akciók
szervezéséért, az iskolaépület bővítéséért, a már kiépített,
felépített infrastruktúra és intézményi rendszer fenntartásáért
szeretnék dolgozni. Az infrastruktúra és intézményrendszer
fenntartását azért emelem ki, mert nem mindenki számára
nyilvánvaló, hogy valamennyi, az elmúlt négy évben megvaló-
sult építkezés, fejlesztés - amelyeknek nagyon örülünk -,
újabb rendszeresen jelentkező fix és változó költséget jelent
az önkormányzat számára.
Összességében szeretnék munkámmal hozzájárulni Telki
további fejlődéséhez, szép, tiszta környezetünk, a település-
sel határos erdő megóvásához, fenntarthatóságához, az itt
élők elégedettségéhez.
Szeretném elérni, hogy minél többen érezzük úgy, hogy Telki
Magyarország egyik legbiztonságosabb, legösszetartóbb, leg-
boldogabb települése, és hálásak lehetünk azért, hogy itt
élünk.

szb

Interjú Németh Kinga képviselővel
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Telki Egészségnap 2014
2014. szeptember 20.
Immár 12. alkalommal rendezzük meg az Egészségnapot
Telkiben, mely során szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az
egészségi állapotunk megőrzése, a betegségek kialakulásá-
nak megelőzése, a várható kockázatok minimalizálásának
érdekében mindenkinek feladata van.

Fontos a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel,
egészségi állapotunk ismerete. Az ÁNTSZ orvosai és
egészségügyi dolgozói vérnyomásméréssel, vércukor- és
koleszterinszint, testzsír és testtömeg index meghatározással,
és ehhez kapcsolódó életmód, és dietetikai tanácsadással áll-
nak rendelkezésre. A szemészeti szűrővizsgálatokat az idei
évben a Swing Medic Kft. végzi.

Szolgáltatásaik:
Komplex computeres látásvizsgálat, ami teljes mértékben
térítésmentes. A vizsgálatot követően a helyszínen van
lehetőség szemüvegrendelésre, az elkészült szemüvegeket -
igény esetén – díjmentesen kiszállítják.

Az ingyenes helyszíni látásvizsgálat tartalma:
- jelenlegi szemüveg dioptriájának megmérése
- látásélesség mérése autoref-keratometerrel
- korrigálatlan látásélesség meghatározása visus táblán
- látásélesség korrekciója próbakeretben távolra, munkatávol-
ságra, olvasáshoz
- kétszemes együttlátás ellenőrzése
- színlátás vizsgálat
- szürkehályog szűrés
- szemfenék vizsgálat szemtükörrel
- szárazszem szindróma szaktanácsadás

Az egészségmegőrzés másik fontos eleme a rendszeres
testmozgás.  Az elmúlt évek során számos sportág bemu-
tatójára került sor – strandröplabda, RG, küzdősportok
(birkózás, Take-wan-do, sumó), asztalitenisz, lövészet, íjászat,
kosárlabda, foci, tollaslabda, kerékpározás, stb… - melyek

szép sorban népszerűvé váltak falunkban is. Egyre több szak-
osztály működik, és a különféle szabadidős sportok is egyre
több embert vonzanak, ami pozitív hatással van a település
lakosságának egészségi állapotára. Az idei évben egy egy-
szerű mozgási lehetőséget, a futást reklámozzuk, és várunk
mindenkit különböző korcsoportokban a távok teljesítésére.

Rendezünk egy családi futást 1 km-es távon, az iskolások
számára egy 4 km-es futást, míg a gyakorlott futók 7,5 km-en
és változatos terepviszonyok mellett mérhetik össze
állóképességüket. Szeretnénk, hogy azok se maradjanak ki a
mozgásból, akiknek már gondot jelent a futás. Ők egy Nordic
Walking bemutatón megismerkedhetnek majd a sportág
alapelemeivel és minden pozitív hatásával.

13 érv a Nordic Walking mellett

1. Tehermentesíti az ízületeket

Kutatások bizonyítják, hogy a botok használata 30%-kal
tehermentesíti a csípő- és térdízületeket a normál sétáláshoz
képest. Ha egy sportoló 1 km-t gyalogol botokkal, akkor a
combcsont és a lábszárcsont közötti nyomás a normál
gyalogláshoz képest kb. 1,4 tonnával kevesebb! Nem
elhanyagolható számok.

2. Javítja az állóképességet

A Nordic Walking egy 100%-ban állóképesség-sport. A cél egy
meghatározott táv teljesítése vagy egy adott időintervallumon
belül lehetőleg a legnagyobb táv teljesítése. Ennek
elérésében és/vagy javításában nagyszerű eszköz.

3. Erősíti az izmokat

A Nordic Walking testünk több mint 660 izmának 90%-át
igénybe veszi. A helyes technika használatakor a kar, váll,
nyak és a hát izmait is megmozgatja, ami a mai irodai tár-
sadalom tagjainak létfontosságú. Ezen felül erősíti a szívet
és javítja a vérkeringést.



4. Hurrá, fogyunk! Az egyik legjobb öregedésgátló szer!
A túlsúly jelenkorunk alapproblémája. Mivel a Nordic Walking
a maximális terhelés 50-80%-án dolgoztatja meg a
szervezetet, és erre a terhelésre a szervezet zsírégetéssel
válaszol, ezért a rendszeres Nordic Walking a súlyproblémák
orvossága. A sima gyalogláshoz képest a Nordic Walking
20%-kal több kalóriaégetéssel jár. Egy óra alatt átlagos tem-
póval pont 400 kalóriát égetünk el. Emellett a sport az egyik
legjobb öregedésgátló szer a világon, amit a testre és lélekre
gyakorolt hatása biztosít.
5. Javítja a test oxigénellátását
Az izomhasználat növekedésének köszönhetően nő az
oxigénfelvétel, ami a vérben 25%-os koncentráció növekedést
jelent.
6. Oldja az izomfeszültséget
Jó hír mindenkinek, aki nyakfájással, hátfájással küszködik. A
bothasználattal pont a váll, a hát felső részének és a nyak
izmainak ellazulásához segíti a sportolókat, oldja a feszültség-
ből eredő és ezeken a helyeken jelentkező görcsöket.
7. Növeli a stressztűrő képességet
A Somatotropin növekedési hormon fontos a zsírégetéshez, a
pajzsmirigy hormonok segítik az oxigénfelvételt. Az Adrenalin
emeli a pulzusszámot, a Noradrenalin ennek ellenkezőjét
teszi. Az Nordic Walking szabályozza ezeknek a hormonoknak
a kibocsátását és ezáltal segít a jobb stresszkezelésben.
8. Aktiválja a vérkeringést
Feltéve hogy helyes technikával Nordic Walkingozik valaki, a
test izomzatának 90-95%-a dolgozik, mely igen komolyan
megdolgoztatja a vérkeringést is, jobban, mint a sima
gyaloglás, vagy akár az azonos intenzitású futás. A szervezet
általános vérellátottsága javul, ami komoly segítség lehet a
magas vérnyomás elleni küzdelemben! 
9. Hajlékonyabb ízületek
A rendszeres intenzív mozgás a botok jótékony tehercsökken-
tő hatásával már önmagában is ízületbaráttá teszi a Nordic
Walkingot. Legfontosabb hatása azonban mégis a váll és hát
átmozgatása a botok által, mely hosszabb lépéseket okozva a
csípő ízületek rádiuszát is növeli. Minden edzés elenged-
hetetlen részét kell, hogy képezzék a nyújtó gyakorlatok,
melyek nemcsak hajlékonyabbá teszik az ízületeket, hanem
szélesítik azok terhelhetőségi spektrumát, csökkentik a
sérülés veszélyét és mozgékonyabbá teszik azokat. Ezen
kívül egyértelműen kimutatott tény, hogy a csontritkulás elleni
harcban az egyik leghatékonyabb fegyver.
10. Jót tesz az agynak
A növekvő oxigénfelvétel és a javuló vérkeringés az agy
működését, a gondolkodást segíti. Ezen felül pedig a diagonál
mozgás nagyban javítja a koordinációs képességet és ezzel
együtt az egyensúlyozó képességet is, mely nemcsak idős
korban fontos, hanem a mozgásszegény életmód miatt a fiata-
lok körében is egyre inkább fontos. A két agyfélteke össze-
hangolt mozgása Nordic Walking közben nagyban segíti a biz-
tonságos mozgást idős korban, segít a szellemi leépülés
lassításában, fiataloknál pedig a tanulás, koncentrálás és
kreativitás fejlesztésében.
11. Ki a természetbe! Fő a jó közérzet!
A Nordic Walking nagy sikerének egyik kulcsa valószínűleg az,

hogy szabadban végzendő. Napjaink egyre nagyobb
hányadát töltjük falak között, sőt a legtöbbször mesterséges
fényben, nyitható ablakok nélküli helyiségekben. Ez már
önmagában is komoly stresszt okoz a szervezetnek, amit
kizárólag szabad térben való mozgással lehet ellensúlyozni. A
természetben végzett mozgás minden érzékszervünkre hat és
kiegyensúlyozottá, boldoggá tesz. Nem csoda, hogy egyre
többen keresnek természetben végezhető mozgásformákat.
12. A Nordic Walking egy csoportterápia, az egész család
csinálhatja
Ha csoportosan űzik ezt a sportot, az a teljesítményt növeli,
segít a rendszeresség megőrzésében, a gondolatok
cseréjében, és sokkal élvezetesebb, mint egyedül. Végre egy
sport, amit férfi, nő, idős és gyerek is űzhet. Általában nem a
teljesítmény hajszolása a cél, így tényleg az egész család
együtt sportolhat, sőt Nordic Walking közben nagyon jókat
lehet beszélgetni.
13. A spórolósok sportja
Az egyik legjobb hírt hagytuk a végére. A jó bot nem megfizet-
hetetlen és szinte a sírig elkísér minket, ezért ezen nem
szabad spórolni. Ezen kívül semmi különös nem kell hozzá.
Bárki bármit sportol, hozzávaló ruha és cipő mindenképpen
kell, de nincs tetemes utazási költség és bérleti díj, mint
síelésnél vagy bármilyen teremsportnál. Park, erdő, rét, hegy
vagy domb mindenki közelében van, így már lehet is kezdeni!

A harmadik fő terület, ahol mindenki aktívan tehet a saját és
családja egészségéért az egészséges táplálkozás. Az elmúlt
évek Egészségnapjain a Rakottkert főzőiskola által
készített finom és egészséges ételeket kóstolhattuk. Most

Program 11

www.telki.hu



12 Program

2014 augusztus

mindenkinek lehetősége lesz bemutatni tudományát, és el-
nyerni a szakmai zsűri, illetve a közönség elismerését, a
díjakat. A főzőverseny szezonális és helyi, tehát: ebben az
évszakban és Magyarországon termő alapanyagokból
készített étellel lehet versenyezni családoknak, illetve baráti
társaságoknak. A zsűrizés fő szempontja, hogy az ízletesség
mellett az egészséges táplálkozás feltételeinek is feleljen meg
a versenymű.  Nevezni előzetesen a terihal1722@gmail.com
e-mail címen lehet.
A gyerekeket délelőtt 10 órától játszóházzal, lovaglási
lehetőséggel, arcfestéssel várjuk.
A versenyek fődíjait a Globall Football Park & Sporthotel
ajánlotta  fel, így győzteseink kényeztethetik magukat a szál-
lodában és a Wellness & Spa központban. A díjak átadására
14.30-kor kerül sor. 
A programok lebonyolításához várjuk - az önkéntes program
keretén belül - középiskolás segítők jelentkezését a
(terihal1722@gmail.com) e-mail címen.

A rendezvényt a Telki Önkormányzat, a Globall Fotball Park &
Sporthotel és a Lóháton Budakeszin Lovastanya támogatja.

A program:
9.30 Családi foci

10:00 Szűrővizsgálatok kezdete, Iskolai tantermek

10:00 Futóversenyek indítása, Iskola-óvoda között
családi futás - 1 km
iskolások - 4 km
nyílt kategória - 7,5 km

10.15 Kosárlabda: Budakeszi-Telki, Tornaterem
szünetben: 3-pontos dobóverseny

11.30 Tollaslabda bajnokság, Tornaterem

11.40 Nordic-Walking bemutató, Iskola-óvoda között

12:00 Főzőverseny kezdete, Óvoda mögötti terület

14:00 Az elkészült ételek zsűrizése, közönség és
szakmai zsűri által

14.30 Eredményhirdetések, díjátadások

A rendezvény idején lovaglási lehetőség, kézműves
foglalkozás és arcfestés lesz a gyerekek számára.

Halász Terézia
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

A képek a korábbi egészségnapokon készültek
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A Hónap alkotója: Holló István
Holló István úgy képzelte gyermekkorában, hogy szobrász
lesz. A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába viszont
ötvösnek vették fel, így pályája is ekképpen folytatódott. Az
Iparművészeti Főiskolán 1989-ben szerzett diplomát, mint
ötvös - fémműves tervező.
Szakmájában kiemelkedő eredményeket ért el. Egyedi
hangvételű szoborékszerei és nonfiguratív ékszerei
gazdagítják az Iparművészeti Múzeum gyűjteményét. Az ék-
szertervezés mellett pályakezdő kora óta pénzérme ter-
vezéssel is foglalkozik.1992-től folyamatosan részt vesz a
Nemzeti Bank meghívásos emlék-pénzérme pályázatain.
Megvalósult tervei: 1999 – Az államalapítás 1000. évfor-
dulójára tervezett 20000 forint névértékű arany, és 3000 forint
névértékű ezüst-arany (bicolor) érméi, 2006 – Ford T-modell
1000 forint névértékű kupronikkel emlékérme, 2010 – Kosz-
tolányi Dezső 5000 forint névértékű ezüst emlékérme.
A maroknyi méretű tárgyak tervezése és azok megvalósítása
egy idő után azonban már nem elégítette ki formai kíván-
csiságát, ezért fokozatosan elhagyta a nemesfém
használatát, megnövelte alkotásainak méretét és betel-
jesítette gyermekkori vágyát: szobrászként alkot. Jelenleg a
szakmailag igen rangos Kecskeméti Nemzetközi Szilikát Tri-
ennálén látható legutóbbi szobra.
Tizenhét éve él Telkiben. Felesége a korábbi lapszámunkban
már bemutatott Karsai Zsófia keramikus iparművész, gyer-
mekei Péter és Dorka, akik egyre erőteljesebben mutatják
művészi irányultságukat a világ szemlélésében.
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„Az szárnyasok combjait főzd zöldséges lében, hagyd hűlni.
Aztán forgasd lisztbe, tojásba, durvára tört mogyoróba, és
süsd forró zsiradékban szép pirosra.” (Ókori római recept)
A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának ősszel induló előadás-
sorozatában olyan írókat vendégel meg, akiknek írás-
művészetében úgy jelenik meg az életöröm, akár egy jól
elkészített töltött káposztában. De nem csupán az életöröm,
hanem az életszeretet, annak minden ízével együtt. Az élet
sava-borsa. Mert az élet se nem könnyű, se nem édes. Vagy
néha mégis…? Igen, néha az. Mint a madártej.
Az irodalom és a gasztronómia kapcsolata már az ókori iro-
dalomban sem volt ismeretlen. A mottóként közölt recept
színeivel, illataival gyönyörködtet, személyes megszólításával
pedig ismerősként üdvözli, közösségbe hívja olvasóját.
Platón Lakoma című dialógusának keretét is a közös étkezés
adja. A közös étkezés pedig soha nem csupán táplálkozás,
több annál. A meghitt, bensőséges együttlét alkalma. Az
együttlété, ahol olyan kérdések is szóba kerülhetnek, amelyek
más helyzetekben fel sem merülnek. Ahol olyan igazságok
hangozhatnak el, amelyek máshol nem. Jézus is az ünnepi
vacsorát választja, hogy átadja legfontosabb üzenetét
tanítványainak a kenyérről és a borról. 
A kortárs magyar irodalom meghívott szerzői – a
gasztronómiában talán legjártasabb magyar író, Krúdy Gyula
művészetének szép hagyományát folytatva – ismerik az ételek
elkészítésének csínját-bínját, az örömmel és együtt elfogyasz-
tott étel, vagyis az élet szépségét, fontosságát. 
Az irodalom és konyhaművészet kapcsolatát, a művészi
alkotás különböző rétegeit megismertető estek vendég-

ségbe hívják a közönséget, és alkalmat teremtenek a
szerzők legfontosabb műveinek, legfrissebb könyveinek
bemutatására is. 

Az őszi félévre tervezett irodalmi ínyencségek
mesterszakácsai:

Márton László: szeptember 22.
Cserna-Szabó András: október 20.
Kodolányi Gyula: november 10.
Dragomán György: november 24.
Esterházy Péter: december 15.

Az estek moderálására Molnár Krisztina Rita költőt kértük fel.

A hétfőnként, 19 órakor kezdődő estek időpontjai a
meghívottak elfoglaltságaitól függően változhatnak. Az
estekről minden alkalommal külön étlapot teszünk közzé
plakátokon és elektronikus formában a www.irodalmiklub.hu
weblapon és a Facebookon: www.facebook.com/patyikonyv-
tar.

Személyre szóló meghívót erre az e-mail címre küldött jelent-
kezés alapján küldünk: konyvtar@paty.hu

Szeretettel várunk mindenkit a Könyvtár őszi irodalmi est-
jeire! (Páty, Rákóczi utca 37., Várady-kastély)

Kollár Péter
könyvtáros

Az élet ízei
Irodalom és konyhaművészet találkozása a Pátyi
Könyvtárban

Hogyan szerettessük meg az olvasást
gyermekeinkkel?
Péterfi Rita előadásai a Pátyi Könyvtárban lesznek 2014.
szeptember 8-án, hétfőn, és 9-én, kedden.

Sok szülő számára okoz fejtörést az olvasóvá nevelés: mikor,
milyen könyvet adjon gyermeke kezébe, hogy olvasó felnőtt
váljék belőle. Mások úgy vélekednek, nem csak az olvasás
elsajátíttatása, de megszerettetése is iskolai és könyvtári,
vagyis intézményi feladat. Valójában az olvasóvá nevelést már
magzati korban kell elkezdeni, később pedig a szülők és az
intézmények együtt érhetik el, hogy az olvasás mindennapi
lelki és szellemi táplálékká váljon. A folyamat szereplői,
szülők és pedagógusok számára próbál kapcsolódási pontot
teremteni Péterfi Rita olvasásszociológus kétrészes
előadása a Pátyi Könyvtárban,17:30-as kezdettel.

Az információbefogadás paradigmaváltásának, a vizuális
ingerek túlsúlyának korában nagyobb szükség van az
olvasásra, mint valaha. Az értő olvasásnak rendkívül fontos

szerepe van minden életszakaszban. Ma már egy korábban
egyszerűnek számító munkakör gépesített elvégzéséhez is
kötelező olyan vizsgákat tenni, amelyek értő olvasást kíván-
nak. De mikor is érdemes elkezdeni az olvasás meg-
szerettetését? A kutatások azt mutatják, hogy ez már három
éves kor felett is lemaradást okoz a későbbiekben. A
várandósság idejétől az általános iskola befejezéséig tartó
életszakaszban más és más módszerekkel lehet segíteni az
olvasás iránti érdeklődést. Mindennek az elméleti háttere, és
a gyakorlati megoldások életkor szerinti bontásban két
előadás keretében kerülnek bemutatásra: hétfőn elsősor-
ban a leendő szülőket és az óvodás korú gyermekek szüleit,
valamint az óvónőket várjuk, kedden pedig az általános
iskolások szüleit, illetve tanítóikat, tanáraikat. Természetesen
a két előadás összefügg egymással, így érdemes mindket-
tőn részt venni.
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A szeptember 8-án, hétfőn 17:30-kor kezdődő előadás a
következő kérdéseket igyekszik megválaszolni:
Mit tehetünk a magzati időszakban? Mi a jelentősége a rit-
musos szövegnek akkor, ha annak szinte jelentése sincs?
Van-e „veszélye” a túl sok könyv jelenlétének pici gyermekünk
életében? Mi a jelentősége annak, hogy az apák olvassanak
fel? Miért kell újra és újra ugyanazt a mesét olvasnunk, gyer-
mekünk kérésének megfelelően? Miért fontos, hogy gyer-
mekünk jól tudjon majd olvasni, és ebben nagy gyakorlata
legyen? Mit olvassunk, mit meséljünk a csecsemőknek, böl-
csődéseknek? Rajzfilm?
A szeptember 9-én, kedden 17:30-kor kezdődő előadás
kiindulópontjai:
Hogyan meséljünk gyermekeinknek? Fejből, könyvből?

Népmesét vagy egyebet? Mit meséljünk egy óvodásnak és
egy iskolásnak? Miért olyan nagyfokú a lemorzsolódás az
olvasás terén az alsó tagozatot elhagyó gyerekek körében? Mi
a helyzet a kötelező olvasmányokkal? Közösségi, kötelező,
ajánlott? Ötletek a kiválasztáshoz, olvastatáshoz – nemcsak
pedagógusoknak. Mit mutatnak az olvasás-szövegértés vizs-
gálatok? Mit tegyünk az iskolai szünetben? Milyen olvas-
mányokat ajánlunk?
A sok hasznos, gyakorlati tanács és praktikák megismerése
mellett lehetőség nyílik a tapasztalatcserére is, beszélgetés
formájában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kollár Péter
könyvtáros

A Budajenő-Telki Székely Társulat
tervei és fellépései
A Budajenő-Telki Székely Társulat egy új darab próbáit
kezdte meg 2014-ben. A nyári szünetre úgy mentünk el, hogy
a táncok nagy része összeállt és a darab szöveges próbái
szeptemberben kezdődnek el. A táncok egy részét a Péter-
Pál napi búcsún Budajenő lakossága már láthatta.
Reményeink szerint a teljes darabot még idén sikerül szín-
padra állítani és bemutatni.

A darab címe: Napkeltétől-Napnyugtáig, mely egy
emberöltőt ölel fel, a születéstől az öregkorig. Benne kedves
történetekkel, eredeti Gyergyai táncokkal és énekekkel.

Kodály Zoltán és Bartók Béla 1907-1911-között Gyergyóal-
faluban, Ditróban, Szárhegyen gyűjtött népdalokat. Ezekből a
dalokból is hallhatunk egy párat a darabban.

Reméljük, ugyanúgy, mint a többi darabunk, ez is elnyeri a
közönség tetszését. Közelgő fellépéseink:

Törökbálint, szeptember 14-én szüreti kavalkád
Budajenő, szeptember 20-án szüret és borünnep
Csanádpalota, október 18-án amatőr színjátszók találkozója
Zsámbék november 23-án
Társulatunk a budajenői szüret és borünnepre meghívta a
Teveli Fiatalok Egyesületét. Tevel lakosainak nagy része
Bukovinából származó székelyekből áll, akik a mai napig
megtartották székely magyar öntudatukat. Örseik a Madéfalvi
veszedelem után elhagyták Székelyföldet, előbb Moldvában,
majd Bukovinában találtak otthont. 1945-ben 13000 bukovinai
székelyt telepítettek át Tolna és Baranya megyébe.
A teveli fiatalokból álló néptánccsoport 1999 októberében
alakult meg azzal a céllal, hogy a régi hagyományaikat
felelevenítsék, illetve azokat a jövő nemzeték számára to-
vábbadják. Reméljük, hogy látogatásukkal egy új barátság
veszi kezdetét.

Szabó Attila
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Az alábbi sorokat egy perbáli, Telkiben lakó unokáira büszke
nagymama írta, aki azért ragadott tollat, hogy példaként állít-
son fiatalokat, értékeket kereső világunkban.
Sorsom úgy hozta, hogy végig asszisztálhattam vállalkozó
szellemű, lelkes fiatalok szervező munkáját, egy hagyományt
teremtő zenei tábor szervezésében. Balog Alexandra,
néhány „Konzis” (Zeneművészeti Szakközépiskola) társával
elhatározta, hogy a nyári szünidőben hét napos zenei tábort
szervez, ahol az eltöltött idő alatt - tanárok segítségével –
képezik, fejlesztik zenei tudásukat, műveltségüket, s emellett
kellemes közösségi, szabadidős programokkal teszik vál-
tozatossá nyári szünidejüket.
A szervező „csapat” Telkiben tanácskozott, itt volt a szemé-
lyes kapcsolati, levelezős-, virtuális „központ”, ahonnan az
információk eljutottak az érdeklődők felé – határon innen és
túl…

Mivel a tábor helye Bozsok, egy csodálatosan szép természeti
környezet az Alpokalján, Kőszeg mellett, így a neve Bozsoki
Zenei Tábor lett. Eléggé messze van ugyan a fővárostól, Pest
megyétől, mégis sokan jelentkeztek, mivel a felkínált képzési
lehetőség, a koncertezés, a szállás (Sibrik kastély), az ellátás
és a programok ajánlása vonzóvá tették.
A jelentkező harmincnégy ifjú művészjelölttel (zongora,
hegedű, cselló, zeneszerzés, kamarazene) hat neves zene-
tanár foglalkozott. A résztvevők ellátását a családtagok
segítették.
A mindennapos „nyáresti koncertek” a kis falu lakóit is odavon-
zották, nagy szeretettel vették körül a fiatalokat.
A Bozsoki Zenei Tábor jó hangulatban zajlott, a falu
közössége pedig befogadta, így a folytatás sem maradhat el
jövőre.

dr. Treiber Pálné

Nyári emlék… zenei tábor szervezése
Telkiből
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„Élve fogó csapdát helyeztünk ki, felderítettük a legtöbb bel-
területi rókakotorékot. Amit ilyenkor tenni lehet, a legradikáli-
sabb lépések kivételével megtettünk” – tudtuk meg Deltai
Károlytól. Telki polgármestere hozzátette, hogy a problémát
ismeri a jegyző és a közterületi felügyelő is, ha pedig úgy
alakul, a hivatalvezető értesíti az állategészségügyet. Az
alábbiakban településünk polgármestere tájékoztat a
rókakérdéssel kapcsolatban.

Az elmúlt időszakban, különböző okokból, minimum öttel
már biztosan csökkent a rókák száma. Nagyon valószínű, hogy
a rókák száma tovább fog csökkenni, befogjuk őket, vagy
valamilyen okból elpusztulnak.

A fiatal rókák ilyenkor keresik a helyüket. Ha nem teremtünk
nekik kedvező környezetet, a megmaradó rókák továbbállnak.

Mit lehet tenni? Nem hagyunk kint élelmiszert, hozzáférhető
szemetet. A rendezetlen kerteket, üres házakat, fészereket
rendezzük, hogy minél kevesebb búvóhely legyen. Éjszakára
elzárjuk a kistestű állatokat. Ha rókát látunk, elijesztjük. Nem
bátrak a rókák, hanem tapasztalatlanok, nem tudják, hogy fél-
niük kellene. Ha zaklatva vannak, oda mennek, ahol nin-
csenek megkergetve. Érdemes többeknek a rókák által
látogatott helyekre tervezni a kutyasétáltatást. A kutyák is jelö-
lik a területüket.

Végső esetben a jegyző kezdeményezheti a rókák kilövését,
de lakott területen belül ez azért igencsak problémás. Ilyenkor
a rendőrséghez fordul a jegyző, majd az illetékes vadásztár-
saság hivatásos vadásza lőhet. Ezt azért jó lenne elkerülni.

A vadászati törvény a belterületen megjelent vad által okozott
károkról nem beszél! Erre a polgári törvénykönyv paragrafusai
az irányadóak, de ez sem teremt tiszta helyzetet. Tudni kell, a
belterület nem minősül a vadászterület részének, ezért a
vadgazdálkodó nem vonható felelősségre az itt okozott vad-
károkért, mi több, nem is minősül vadkárnak, csak simán kár-
nak. A nem védett állat belterületen való kilövése olyan prob-
lémákat vet fel, amit senki nem vállal fel szívesen, és most
nem csak az eltévedt golyó veszélyeire gondolok, hanem arra
is, hogy rendszerint legalább annyi állatvédő kiált gyilkost egy
kilövés esetén, mint ahányan azt kérik.

Nagyon fontos, hogy semmiképp ne tegyünk ki mérgezett
ételt. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek házi
állatainkra, vagy akár gyerekeinkre nézve!

Mit lehet tudni a rókákról?

Az állatok lakott területekre való behúzódása, urbanizációja
ismert jelenség. A természetes élőhelyek csökkenésével
világszerte egyre több állat merészkedik be a lakott
környezetbe, és ma már mindennaposnak tekinthető, hogy a
rókák a kertvárosias részeken kukáznak.

A jelenlegi magas egyedszám valószínűleg az időjárásnak
köszönhető. Az idei pocok invázió adhatta meg a
lehetőséget az előző generáció rókáinak, hogy ilyen magas
szaporulatot produkáljanak. A rókaszám radikális meg-

növekedése ugyanis országos jelenség. Mivel ennyi élelem a
rókák számára nincs, az állatok kénytelenek ott keresni, ahol
találnak is, a mi környezetünkben. Ezért fontos, hogy ne talál-
janak.

Szakemberek szerint szoktak ilyen kicsúcsosodások lenni a
szaporulatban. A következő tél aztán keményen megtizedeli
az állatokat és a természet újraszabályozza önmagát.

A róka embert nem bánt, csak ha sarokba szorítják. Okos
állat, gyorsan tanul.

Sem az ÁNTSZ, sem a NÉHIB, illetve az Országos Epidemi-
ológiai Központ tájékoztatása szerint nincs környezetünkben
veszettség. A korábbi sajtóhírekben szereplő veszett álla-
tokat tőlünk távol találták. Hazánkban 1992 óta folyik a
vakcinázás és azóta ezen a területen is megtörtént az újbóli
immunizálás. Ennek ellenére, ha bármilyen állat megharap
valakit, forduljon orvoshoz. Veszett rókától elszenvedett hara-
pástól nagyon régóta nem fertőződött meg senki Ma-
gyarországon, akkor is saját gondatlansága miatt, de veszett
macskától sokkal többen. Nem gondolnánk, de az igazi ve-
szélyforrás a félig szabadon tartott macska. A kutyák évenkén-
ti veszettség elleni oltása kötelező, ugyanakkor a náluk
szabadabban élő macskákat általában nem szokták beoltat-
ni. Tehát, ha kutya rókával találkozik, a törvénytisztelő gazda
kutyáját nem fenyegeti veszély. A macska azonban gyakori
hordozó és egyszerre érintkezik az állatokkal a természetben
és az emberrel otthon. És rendszerint nem a róka megy a
macskához, hanem fordítva. A macska is oltható, de mivel ez
nem kötelező és a macskákat tömegesen tartják félvad
módon, ők az igazi veszélyforrások.

A vírus forrásterülete tőlünk keletre van, de a denevérek,
sünök révén képes a rókák immunizálása ellenére olykor ter-
jedni. (A védett denevérek 80%-a túléli a veszettség fer-
tőzést, és úgy hordozza a vírust, hogy nem pusztul bele.
Igaz, ez más vírus alfaj, de a szakemberek a denevérek
közvetítő szerepével kapcsolatban eltérő véleménnyel van-
nak.)

Elhullott állat teteméhez ne nyúljanak, ha ilyet találnak, értesít-
sék a Hivatalt! Ugyanis bármilyen elhullott állat okozhat fer-
tőzést, no nem veszettséget, hanem inkább lépfenét, mely
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sokkal elterjedtebb. Tavaly télen bevizsgáltattunk elhullott
rókatetemet, de nem találtak fertőzésre utaló nyomot.
Tudom, hogy sokan tartanak a rókáktól, meg is teszünk min-
dent, hogy kiszorítsuk őket a lakott területről. A félelmek
nagy része azonban nem indokolt. A róka nem farkas, de még
csak nem is aranysakál. Jellemzően egyedül kóborol, kistestű
állat. Ha elfogadjuk őket szomszédjainknak - ez a természet
közelségének velejárója - akkor az ilyen helyzeteket, mint,
amikor egy-egy tavasszal megszaporodnak, helyén tudjuk
kezelni. Én személy szerint kifejezetten kedvelem a rókákat.
Értelmes, szép teremtményeknek tartom őket, örülök, hogy a
gyerekeim olyan szerencsések, hogy állatkerten kívül, a ter-
mészetben láthatnak ilyen (és más) vadakat. Ahogy a világ
halad, ez lassan kiváltságnak számít. Jó lenne, ha csapdázás-
sal, a rókák számára kedvező körülmények megszüntetésé-
vel a rókákat ki tudnánk szorítani a lakott környezetből és
nem kellene vérengzést tartani. Ha mégis ehhez a végső
eszközhöz kellene nyúlni, akkor erről hirdetmény útján
értesítjük a lakosságot.

DK

Véget ért a nyár, mindenki kipihente magát, újból kezdődik az
iskola, felnőtteknek folytatódik a munka. A nyáron keveset
találkoztunk a megszokott kis edzőtársaimmal, mert minden-
ki táborozott, nyaralt, vagy a szünidő nagyobb részét a
nagyszülőknél töltötte. Azonban remélem, sikerül őket visz-
szacsalni délutánonként legalább hetente kétszer, és
ugyanolyan lelkesedéssel jönnek majd, mint azt a nyári
szünidő előtt tették. Mindenkire nagyon büszke vagyok, de
szeretnék külön említést tenni Dávidról, aki gipsszel a kezén
is jött futni, sőt a biciklizésről úgy kellett lebeszélni. 
Látszik, hogy nincs akadály, csak magyarázat! Ennek azért
örülök, mert nem én beszéltem rá, hanem saját magától
alakult ki benne az igény. (Úgy tűnik, hat a méreg.) A
szülőknek külön elismerés jár, amiért nem „tejet” nevelnek,
hanem a sérülés ellenére is támogatták gyermeküket.
Szeretném, ha a kamaszkorú lányok és fiúk, ill. felnőttek is
lelkesebben érdeklődnének a triatlon/duatlon iránt. A szülők
többször beállnak a gyerekekhez és edzenek ők is. Ősztől
szeretném az úszást külön szakoktatók bevonásával elindí-
tani. Terveim szerint – hogy maradjon idő ebédelni - az
úszást közvetlen a tanítás után, a napközi időszakra tenném,
kb. 13 és 16 óra közé, oly módon, hogy a gyerekeket külön
busz viszi Budakeszire a Rehabilitációs Intézetbe, ahol 25
méteres medence várja őket. Az úszás befejeztével vissza-
hozza őket a busz az iskolába, ahol a szülők a megszokott
módon vihetik haza gyermekeiket. Úszástudástól függetlenül
bárki jelentkezhet! 
Amennyiben felnőtt sporttársak kívánnak csatlakozni, azt
bármelyik nap reggel 6.00 és 7.30 között tehetik a Globallban.
A medence ugyan „csak” 20 méteres, de tökéletesen úszható.
Edzettem már együtt válogatott szintű triatlonistákkal, akik igen
komoly eredményeket értek el úszásban nagyon mostoha
körülmények között. Akik már jártak az esztergomi régi török-
fürdőben, tudják miről beszélek. 

A gyerekekkel rendszeresen
hetente kétszer mozgunk a
tervezett úszáson kívül, ked-
den és pénteken. Kedden
18.00-kor találkozunk az
erdő, üdülő telep (Hosszú-
hát) felőli kapubejáratánál
(vízmű telep és futunk.
Ahogy egyre jobban sötéte-
dik, a futást a Legelődom-
bon oldjuk meg. Pénteken
17 órakor biciklizünk,
találkozó a temető előtti
parkolóban. Minden esetben

a Legelődombon körözünk egyelőre. A biciklizéshez
szeretném kérni a fejvédőt. Akinek nincs, beszerzéséig tudok
kölcsönözni.
Felnőtt sportolni vágyó társaim minden nap csatlakozhatnak,
ugyanis a felnőtt testnek már a minden napos mozgás dukál!
Ismereteim szerint egy nap 24 órából áll, egy felnőtt kifejlett
ember 6-7 óra alvással bőven beéri. A maradék napi 17-18
órába csak belefér – hetente legalább kétszer-háromszor –
alkalmanként 1-1,5 óra! Aki azt mondja, fáradt, pontosan
tudom, miről beszél! Feljebb kell ugrani egy „magasabb ener-
giaszintre” és menni fog! Természetesen a fokozatosság elvét
betartva: „nem kell azonnal, ráér rögtön is”!
Bárki, felkészültségi szinttől, nemtől és kortól függetlenül,
bármikor csatlakozhat, a három sportág – úszás, bringa, futás
- bármelyikét is művelné szívesen.
Aki bújt, aki nem, én itt vagyok a faluban és megyek is minden
nap.
Baráti üdvözlettel, Józsa Nándor (jozsanandor@net-tv.hu; 06-
20-9784-681)

Nem szabad érintkezni a
rókákkal

A rókák elszaporodása természetes jelenség. Mi
magunk annyit tehetünk az így fellépő problémák ellen,
hogy a szakemberekre bízzuk a csapdázást, állatainkat
pedig lehetőség szerint megvédjük a nem kívánt
negatív hatásoktól. Fontos, hogy kutyánkat, macskánkat
beoltsuk veszettség ellen (előbbieknél ez kötelező). 

Ha rókával találkozunk, soha, semmilyen körülmények
között ne érintkezzünk vele, hiszen bár környékünkön az
utóbbi években nem találtak veszett példányokat, sosem
lehet tudni, az adott egyed fertőzött-e.
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felkészítés, társalgási és üzleti

angol. A hét minden napján kora
reggeltől késő estig.

A csoportokat a jelentkezők
igényei szerint alakítjuk ki.
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Magyar nyelvű felvilágosítás: 
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Kubai kékrák (Procambarus alleni)

Aki egy kicsit nagyobb kalandra vágyik az akváriumi halak
tartásánál, megpróbálkozhat egy igazi különlegességgel. Az
itthon csak kubai kékráknak hívott egzotikus állat tartása egy
kicsit több odafigyelést igényel, de cserébe egy rendkívül
dekoratív és érdekes lény életét figyelhetjük meg. A rákok
magányosan élnek és fajtársaiktól védik a saját területüket,
ezért egyesével érdemes tartani őket. Ha lehetőségünk van
60 literes, vagy annál nagyobb akvárium beszerzésére, meg
lehet próbálkozni két vagy annál több rák közös tartásával. De
ebben az esetben készüljünk fel, hogy elég komoly harcba
keverednek egymással, főleg, ha hímeket sikerült besze-
reznünk.

A kubai kékrák viselkedése

A kubai kékrák alapvetően ragadozó állat, tehát minden más
élőlényt megpróbál elfogyasztani maga körül. Nagyon drága,
így kedvenc halakkal együtt tehát ne tartsuk, mert még
folyamatos táplálás mellett is éjszakánként könnyedén mege-
heti azt, aki a barlangja elé téved. Ha szerencsénk és
lehetőségünk van egyszerre két, különböző nemű rákot tar-
tani, akkor számíthatunk utódokra is. 

Megfelelő, jó környezet és vízminőség esetén szaporodni
fognak, amit rendkívül viccesen csinálnak. A nőstény hasán
és potrohán nagyon sok apró, kis ikra lesz, amit egyszer csak
lerak valamilyen rejtett helyre. Ebből kelnek ki a kicsinyek, ha
szerencsénk van és megfelelő a víztisztaság. Az utódok

annyira picik, hogy gyakran
csak hetek múlva vesszük
észre az egészen apró kis
állatokat a kövek között,
pedig sokan vannak. Amint
az egy-két centis méretet
elérik, ki kell venni az
akváriumból őket és
odaajándékozni egy kisál-
lat-kereskedésnek, vagy
elcserélni velük mondjuk
eleségre. A kubai kékrák
ugyanis megeszi a ki-
csinyeit, így szabályozza a
rendelkezésre álló terület

populációját. A vizeletében lévő anyag koncentrációját érzi a
vízben és abból tud következtetni, hogy mennyien vannak
körülötte a fajtársak közül. Ha pedig úgy ítéli meg, hogy túl
sokan, és a terület nem lát el ennyi éhes szájat táplálékkal,
akkor a legerősebb példány elkezdi ritkítani a csapatot.

A kubai kékrákok táplálása

A kubai kékrák táplálásának egyik nehézsége, hogy részben
néha nagyon válogatósak, részben pedig sok múlik azon,
hogy a kereskedésben milyen táplálékot kaptak, mit szoktak
meg. Mivel mindegyik külön egyéniség, ezért előfordulhat,
hogy egy akváriumon belül a különböző példányoknak más-
más igényei vannak.

Legszerencsésebb táplálási mód a nagyon friss, élő tubifex.
Rövid időn belül megszeretik és óvatos adagolás mellett
aránylag tisztán tartható az akvárium, ugyanis a kövek közé
„elkószáló” és még élő tubifexeket a rákok szép lassan
összeszedegetik. A fagyasztott tubifex és szúnyoglárva nem
annyira jó megoldás, mert ragadozó állat lévén az élő tápot
jobban kedvelik és a kövekre lehulló élelemmel emiatt nem
foglalkoznak, mivel az nem mozog. A kereskedelmi forgalom-
ban kapható kimondottan rákok etetésére szolgáló mester-
séges tápok is nagyon jók. Tartalmazzák az összes szükséges
tápanyagot és könnyen adagolhatóak. Ezekből a tablettás
formátumúak kifejezetten jók. A rákok előszeretettel esznek
növényi tápanyagot is. Lehet próbálkozni egy-két szem nyers
zöldborsó beszórásával, részben, mert nagyon vicces, ahogy
gurigáznak vele, részben pedig, ha rákapnak az ízére,
szívesen fogyasztják. Tapasztaljuk ki, hogy a mi példányunk
mely táplálékforrásokat fogadja el szívesen és azokat válto-
gatva adjuk nekik. Ha van lehetőségünk hazafelé menet
nagyon friss tubifexet beszerezni, akkor egy kis, egynapos
adagot vásároljunk és este adjuk nekik. Ezzel a ragadozó és
húsevő igényüket elégítjük ki. Ha nincs friss tubifex, inkább
aznap válasszuk a mesterséges tápot, mert az abban lévő
anyagok szükségesek a fejlődéshez, főleg a páncél anyagá-
nak kialakításához. És néha mehet a nyers zöldség a kony-
hából. 

További információkat a kubai kékrákok táplálásáról, tartásáról
és a rákok vedléséről az alábbi linken olvashatnak: http://alla-
torvos.net/kubai-kekrak-procambarus-alleni/

Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi


