


Véget ért a négy éves önkor-
mányzati időszak. A Telki
Naplónak ez az utolsó megje-
lenő száma a 2010 és 2014
közötti ciklusban. Hatalmas
változások, sok nehézség, sok
siker jellemezte. Rengeteg
embert ismertem meg, sok
mindenkivel dolgoztam együtt.
Sok mindent sikerült megvál-
toztatni, újragondolni.
A Telki Napló teljes megújí-
tásában oroszlánrészem volt.
Új rovatszerkezet, új megje-
lenés, új stílus és tartalom. A

havi lappá avanzsált újság az elmúlt években közel 1000
oldalon tájékoztatta Telki polgárait. Büszke vagyok a tematikus
címlap-sorozatra, amelyben hosszú ideig Telki természeti
értékeit mutattuk be, majd a telki művészek alkotásai és riport-
jai gazdagították a lapot. 
Az elmúlt négy évben közel ötven polgármesteri naplóbe-
jegyzést írtam a legkülönfélébb témákban, ezen felül néhány
további bejegyzést az online felületre. A Naplón belüli napló
sajátos műfaja lehetőséget adott a száraz informáláson túl
némi személyes vélemény, érzelem, szándék megfogal-
mazására. Bízom benne, hogy sikerült megtalálnom az
egyensúlyt a személyes, valamint a hivatalos közlés között és
minél többen fogadták érdeklődéssel rövidke írásaimat.

A ciklus utolsó naplóbejegyzése mi másról szólhatna, mint a
köszönetnyilvánításról.

Köszönöm képviselőtársaimnak: Danóczy Balázsnak, Föld-
vári-Nagy Lászlónak, Halász Teréziának, Móczár Gábornak,
Németh Kingának és Szigeti Antalnak a sok közös és ered-
ményes munkát. Köszönöm a bizottsági tagoknak: Baltási
Klárának, Benke Ákosnak, Dr. Kiss-Leizer Mártának, Láng
Richárdnak és Réthy Imrének, hogy szakértelmükkel segítet-
ték Telki működését. Köszönet minden civil támogatónak,
segítőnek! A zöld munkacsoport tagjainak, a Kokukk
Egyesületnek, a Katolikus Egyházközségnek, a kultúra és
közélet minden szereplőjének, hogy részvételükkel hozzátet-
tek Telki jelenéhez és jobbítottak mindannyiunk életén. Nehéz,
sőt lehetetlen mindenkit külön-külön felsorolni, kérem, hogy
akikkel az elmúlt négy évben együtt tettünk valamit Telkiért,
vagy akik már hosszú ideje tettek és most is tesznek az
élhető, jókedvű, jól működő faluért, fogadják elismerő
köszönetemet. Köszönet jár minden felajánlásért,
adományért, támogatásért, segítő munkáért, és külön elis-
merés azoknak, akik teljesítményükkel messzire vitték Telki jó
hírét.

Külön szeretném kiemelni kollégáim szerepét. Nehéz, sokszor
embert próbáló körülmények között dolgoztak négy éven át a
háttérben és vitték hátukon Telki napi működésének terheit.
Köszönöm nektek mindannyiunk nevében!

Deltai Károly
polgármester
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Köszönet

Ígéretes tárgyalást folytattam az Országos Mentőszolgálat
vezetőségével egy budakeszi székhelyű járási Mentési Pont,
később erre épülve egy majdani mentőállomás létesíté-
séről. Reményeim szerint az előkészítési munka, előtár-
gyalások után hamarosan megszületik a szándéknyilatkozat a
régió baleseti és sürgősségi ellátását nagyban javító
fejlesztési elképzelésről a Budakeszi Járás, a Budakörnyéki
Önkormányzatok Társulása, Budakeszi és az Országos Men-
tőszolgálat között. A cél a vonulási idő radikális leszorítása,
az ellátásbiztonság növelése, a szervezettség fokozása. A
fejlesztés megvalósítása nem problémamentes, hisz a terület-
re a forráshiány jellemző, de a résztvevők akarata egy irány-
ba mutat, és úgy tűnik, mindenki befogadta és támogatja a
kezdeményezést, első helyen természetesen a gesztor,
Budakeszi, aki örömmel fogadja a kezdeményezést.

Egyeztetést folytattunk a Pest Megye Közgyűlés elnöke, Dr.
Szűcs Lajos által kezdeményezett megyei fejlesztés,
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
fejlesztési lehetőségeiről. A 2014-2020 közötti európai uniós
költségvetési időszakban uniós forrásból megvalósítani ter-
vezett fejlesztések közül azok a tervezetek jutottak tovább,

amelyek illeszkednek mind az európai uniós, mind a hazai
fejlesztési programokhoz. A Kormány hivatalos egyeztetésre
benyújtotta az Európai Unió Bizottsága felé a Partnerségi
Megállapodás, valamint az EU források alapját képező
ágazati és területi operatív programok tervezetét, ez utóbbiak
már program szinten tartalmazzák a 2014-2020 között uniós
finanszírozásban részesülő fejlesztési prioritásokat és bea-
vatkozási területeket.

A Pest megyére vonatkozó Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program (VEKOP) pénzügyi keretének
egy meghatározott része Pest Megye Önkormányzatának ter-
vezési kompetenciájába tartozik. Annak érdekében, hogy a
Pest megyei projektek egymás hatásait erősítve, a szinergia-
hatásokat minél teljesebben kihasználva valósulhassanak
meg, a megyei önkormányzatok integrált területi programokat
(ITP) állítanak össze a tervezés következő fázisában. Az ITP-
ben a Pest Megyei Területfejlesztési Programban megfogal-
mazott célkitűzéseinkre építve határozzák meg az EU források
alapját képező VEKOP-ból és az egyes ágazati operatív 
programokból finanszírozható területfejlesztési célkitűzéseket
és fejlesztéseket.

Esélyek, kezdeményezések, tárgyalások
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Ahogyan már előző számunkban írtunk róla, augusztus 
18-án megindult a Boszorkányvölgy közvilágításának kiépí-
tése. Az azóta - lapzártánkig - eltelt időszakban felállították a
113 darab oszlopot lámpatestekkel, és mire lapunk megje-
lenik, minden bizonnyal már minden fizikai megvalósítási fázi-
son túl lesz a beruházás.
A SAG Hungária Elektronikai Létesítményeket Tervező és
Szerelő Kft. a Szellő, Zúzmara, Vadrózsa és Lejtő utcában
végzi/végezte el a kivitelezési munkákat, így a Boszorkány-
völgy hosszú ideje fennálló problémája, a közterületi világítás
hiánya lassan a múlté lesz. Mostantól minden az ELMŰ-n
múlik, amely próbavilágítást végez, majd rákapcsolja az érin-
tett területet a közvilágítási hálózatra és „lőn világosság”!

szb

Közvilágítás: jól haladnak a 
munkálatok

A korábbi tervezés és egyeztetés során javaslatként felter-
jesztett fejlesztési csomagból az óvodafejlesztés II. üteme, az
óvoda energetikai korszerűsítése, a járdaprogram és a
kerékpárút-program illeszkedett a fejlesztési lehetőségek
meghatározottságaihoz. A tárgyalás 85%-os támogatottsági
intenzitás mellett, mintegy 270 millió forint értékű beruházás
2014-2019 közötti megvalósításáról szólt. A négy program

finanszírozási lehetőségeiről, ütemezéséről személyes
egyeztető tárgyalást folytattam. A következő időszakban
további tárgyalások következnek. A programot felterjesztik a
Kormány elé.

Deltai Károly
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2014. október 12-i helyi önkormányzati és
kisebbségi önkormányzati választásról
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-ére tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokat.

Szavazás a szavazóhelyiségben
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi
azonosítóját.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkap-
ja a lebélyegzett szavazólapokat és az átvételt aláírásával iga-
zolja a névjegyzéken.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére, amelynek használata nem kötelező.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fo-
gyatékossága, vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az
általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszám-
láló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe
veheti.
A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az
urnába dobja.

Szavazás mozgóurnával
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai viszik ki - a
szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplőkhöz.
Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok igényelhetnek, akik mozgásukban egészsé-
gi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt gátoltak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok
miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló
bizottság elutasítja.
Mozgóurnát 2014. október 10-én (pénteken) 16.00-ig a Helyi
Választási Irodától, a szavazás napján, 2014. október 12-én
(vasárnap) 15.00-ig pedig attól a szavazatszámláló
bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegy-
zékben szerepel.

Átjelentkezés
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján nem
tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak.
Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16:00-ig kell

megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Átjelentkezési kérel-
met csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június
23-ig létesítette a tartózkodási helyét az adott településen és
annak érvényessége legalább október 12-ig tart.

Szavazás módja és ideje
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szerep-
lő jelöltre, listára lehet.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, egymást metsző
vonallal lehet.
A szavazás október 12-én (vasárnap) reggel 6.00-tól este
19.00-ig tart.
A törvény értelmében a 19.00-kor sorban álló választópol-
gárok még szavazhatnak.

Szavazólapok
Október 12-én minden, a névjegyzéken szereplő,
szavazókörben megjelenő választópolgár egy egyéni listás
képviselőjelölti, egy polgármesteri és egy megyei közgyűlési
szavazólapot kap (3 szavazólap). Telkiben 6 képviselőt lehet
megválasztani.

Nemzetiségi szavazás
Telki községben nem kerül sor nemzetiségi önkormányzati
választás megtartására. Az a választópolgár, aki kérte
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba
vételét, a települési nemzetiségi önkormányzatra nem, de az
adott nemzetiség területi és országos nemzetiségi önkor-
mányzatára szavazhat.
Külön szavazólap szolgál a területi és az országos nemzetisé-
gi önkormányzat megválasztására.
Ezek a választópolgárok a Helyi Választási Bizottságnál
adhatják le szavazataikat.
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Jelöltek és jelölő szervezetek
figyelmébe ajánljuk!
A szavazóhelyiségeket magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számí-
tott 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható és politikai
reklámot sem lehet közzétenni.

Telki község szavazó-
helyiségei:

1. sz. szavazókör: 
Általános Iskola, Aula (Telki, Muskátli u. 2.)

2. sz. szavazókör: 
Általános Iskola, Ebédlő (Telki, Muskátli u. 2.)

3. sz. szavazókör: 
Általános Iskola, 11.sz. tanterem (Telki, Muskátli u. 2.)

4. sz. szavazókör: 
Tengelice utcai Óvoda (Telki, Tengelice u. 3.)

A választással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve a
szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Helyi Választási
Irodában (Telki, Polgármesteri Hivatal, Petőfi u. 1., 06-26-
572-003), valamint a www.valasztas.hu weboldalon részletes
tájékoztató olvasható.

Helyi Választási Bizottság

Választás: íme a jelöltek!
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselő-
és polgármester-jelöltekről
Telki községben a Helyi Választási Bizottság a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött választásán az alábbi jelöl-
teket vette nyilvántartásba (a jelöltek felsorolása a Helyi
Választási Bizottság által 2014.09.08-án megtörtént sor-
solás alapján megállapított sorrendben kerül feltün-
tetésre).

Nyilvántartásba vett 
polgármester-jelöltek:
1. Fillinger Zsófia
2. Kiss Elek
3. Deltai Károly

Nyilvántartásba vett egyéni
képviselő-jelöltek:
1. Németh Kinga
2. Gerlóczi Magdolna
3. Halász Terézia Éva
4. Dr. Vida Rolland
5. Király Péter
6. Földvári-Nagy László
7. Móczár Gábor
8. Szigeti Antal
9. Kiss Elek
10. Fillinger Zsófia

Helyi Választási Iroda

Óriási gondokat jelent településünkön is, hogy a nagyobb
esőzések alkalmával az ingatlanokból az utcára illegálisan
kivezetett csapadékvíz jelentősen megterheli az árkokat, alá-
mossa az utakat. Ennek következtében olyan méretű
vízfelületek alakulnak ki, amelyek kárt okozhatnak még az
utak állapotában is.

Mindez ráadásul szabálytalan is, hiszen az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47.§. (9)
bekezdése értelmében az ingatlantulajdonosoknak a
csapadékvizet a telken belül kell elszivárogtatniuk.

A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árok-
ba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt
szabad kivezetni, és csak akkor, ha ahhoz az út kezelőjének
hozzájárulását beszerezték.

Ugyanígy jelentős terhelést jelent a szennyvízcsatorna
elvezető hálózatnak is a bevezetett csapadék. Azon túl, hogy
ez is szabálytalan, jelentős kárt okoz a szennyvíztisztító
rendszer üzemeltetésében.

Ezek miatt felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét arra,
hogy szüntessék meg az illegális csapadékvíz bekötéseket a
csatornahálózat és a vízelvezető árkok irányába.

Meg kell szüntetni az illegális
bekötéseket
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Tájékoztató az iskolabővítés helyzetéről
A polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az isko-
labővítés megvalósítására vonatkozóan aláírásra került az
együttműködési megállapodás a Nemzeti Sportközpontokkal
és elindult a közbeszerzési eljárás előkészítése.

A HVB tagjainak megválasztása
A képviselő-testület az október 12-i önkormányzati vok-
soláshoz kapcsolódóan megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait.

Tájékoztató az iskola kapcsán
Deltai Károly arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nyár
folyamán az iskola terembeosztása át lett strukturálva, az át-

alakítás során új tantermek jöttek létre és a szükséges karban-
tartási munkálatok is lezajlottak.

A közterületek használatáról és rendjéről
szóló rendelet módosítása
A testület módosította a Telki község közterületeinek
használatáról, a közterületek rendjéről szóló 11/2014.
(VIII.31.) Ö. rendeletét.

Területrendezés
A képviselő-testület a Tücsök utca Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének
kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést kötött az
1291-es és 1292-es hrsz-ú ingatlanok tulajdonosával.

szb

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.

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH
elnöke által engedélyezett 2014. évi
adatgyűjtési program szerint önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló fel-
mérést hajt végre.

2014. október 20-a és december 7-e
között kerül sor a háztartások élet-
körülményeinek feltárását célzó, a
Háztartások pénzügyeire és fo-

gyasztására vonatkozó európai adatfelvételre.

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Euró-
pai Unió tagországai vesznek részt benne. Az európai
felméréssel kapcsolatos részletes leírás a www.ecb.europa.eu
/home/html/researcherűhfcn.en.html internetes oldalon talál-
ható.

A Magyarországon felkeresendő 18 ezer háztartás kijelölését
véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre. Az adatfelvételre
kétféle módon, interneten, illetve kérdező személyes
közreműködésével lehet válaszolni.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: „Miből élünk?”
felmérés
Honlap: mibolelunk.ksh.hu
E-mail cím: mibolelunk@ksh.hu
Telefonszám: 06-80-200-766 - ingyenes zöldszám 
(H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
A kérdőívet kérdező segítségével kitöltő háztartásoknak
ajándékként egy 1.000 Ft összegű Erzsébet-utalvánnyal mon-
dunk köszönetet, míg az interneten válaszoló háztartások
között összesen 10 darab iPad mini táblagépet sorsolunk ki.
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra,
összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan
használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993.
évi XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásait.
Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal
rendelkeznek. Kérjük, segítse munkájukat!

KSH

Közlemény a háztartások statisztikai
felméréséről
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Idén november 7-ig nyújtható be az „A” és „B” típusú 2015. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat.

FONTOS! Az ösztöndíjra jogosult tanulók mostantól
csak elektronikus regisztrációt követően, elektroni-
kus úton nyújthatják be pályázatukat.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER -
Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.
Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, szociális szempontból rászo-
rult pályázókat részesítheti támogatásban.

Szociális szempontból rászorult az a hallgató, akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (2014-ben 57.000 Ft-ot).

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév
első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amely-
lyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett
- egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami fel-
sőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
.
– Utolsó három havi nettó jövedelemről a munkáltató által

kiállított jövedelemigazolás;
– Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hozzátar-

tozó esetén nyilatkozat az alkalmi munkavállalásból szár-
mazó utolsó 12 hónap egyhavi átlagának jövedelméről;

– Vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV igazolás az
előző évi jövedelemről, valamint nyilatkozat a vál-
lalkozásból származó 2014. évi havi nettó jövedelemről
(2014. január 1. és 2014. szeptember 30. napja közötti
időszakról);

– Rendszeres pénzellátás (a táppénz, a terhességi-gyer-
mekágyi segély, a gyermekgondozási díj, családi pótlék,
az öregségi nyugdíj, az árvaellátás, a gyermektartásdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék,
a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi
járadék, az özvegyi nyugdíj, a baleseti táppénz, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás,
az álláskeresési ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási
járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondo-
zási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak
járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rend-
szeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytál-
lásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint
az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított
egyéb azonos típusú ellátás) esetén az utolsó havi
folyósítási szelvény vagy bankszámlakivonat, valamint a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás esetén
a 2014. évi nyugdíjas törzsszámot és nevet tartalmazó
összesítő;

– Munkanélküli családtag esetén az álláskeresési ellátás
folyósításáról, megszüntetéséről, elutasításáról  szóló ha-
tározat (Munkaügyi Központ);

– A tizenhatodik életévet betöltött gyermek tanulói, illetve
hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazol-
ható.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési
önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig.

„A” típusú pályázat esetén
– Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói

jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Bursa Hungarica
Telki Község Önkormányzata csatlakozott a 2014-2015. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
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– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Ameny-
nyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2015/2016-os tanév első félévére
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016-os
tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a fel-
sőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázat esetén
– A 2014/2015-ös tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló

középiskolások;
– Felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási

intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
– A 2015/2016-os tanévtől kezdődően felsőoktatási

intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.

– A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2015-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévben
ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középisko-
lai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz
részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzés-
ben vesz részt, valamint aki külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
tud nyújtani személyesen, vagy telefonon, a 06-26-572-003-
as telefonszámon.

Telki Önkormányzat

Jelentse, ha parlagfüvet lát!

A nagyszabású országos és helyi
intézkedések mellett sajnos mindig
szükség lesz arra, hogy a lakosság
is minél több esetben jelentse, ha
parlagfüves területekről szerez
tudomást. Ugyanis egyes esetek-
ben akár a napraforgótáblák
tövében, szinte láthatatlan módon

bújik meg a gyomnövény, hatalmas gondot okozva a rá
érzékenyeknek.
Telki Önkormányzata is igyekszik a lehető legtöbb, általa
ismert külterületi, fertőzött területet az illetékeseknél bejelen-
teni, azonban minél többen teszik ezt meg, annál nagyobb az
esély arra, hogy az itteninél nagyobb problémákat okozó
területek mellett foglalkozzanak a környékbeli, megbúvó par-
lagfüves részekkel.
Ha a környezetében parlagfűvel szennyezett területet lát, kér-
jük, jelentse a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) honlapján!
https://pbr.nebih.gov.hu/pbrűusercenter/content/user/login.aspx/

Felhívás
Telki Község Önkormányzata és
a Telki Polgári Egylet az 1956-os
forradalom és szabadságharc
58. évfordulójának helyi megem-
lékezésére hívja a telki pol-
gárokat 2014. október 22-én,
szerdán este 19 órára az 56-os
emlékműhöz.

Program: ünnepélyes zászlófelvonás, rövid irodalmi műsor,
koszorúzás és ünnepi beszéd
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Az elmúlt években sikerrel lezajlott akció után az önkor-
mányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti és
telki címeres zászlókat.

Móczár Gábor
alpolgármester

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):
Nemzeti zászló nyomott címerrel
60 x 40 cm méretben: 1.715,- Ft 
90 x 60 cm méretben: 2.795,- Ft
Nemzeti zászló címer nélkül
60 x 40 cm méretben: 1.080,- Ft
90 x 60 cm méretben: 1.780,- Ft
Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon)
60 x 40 cm méretben: 2.225,- Ft
90 x 60 cm méretben: 4.635,- Ft

A zászlók 2014. október 10-ig megrendelhetők a Telki Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán a 26/572-003 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ..........db ........................méretű nemzeti zászlót

címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)

Megrendelek ...........db …................…méretű telki zászlót

……………………………....................…
az igénylő neve 
...............................................................
az igénylő aláírása

lakcíme: …………………………...............................................

telefonszáma: ……...................................................................

Zászlórendelés
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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. Az alfabetikus sorrend
alapján utolsó interjúalanyunk Szigeti Antal
képviselő.

Hogyan értékeli az elmúlt négy évet?
Összességében eredményesnek, de ha figyelembe vesszük,
hogy a gazdaság a gödörből való kapaszkodást élte, a vál-
toztatások jelentősen érintették az önkormányzati törvényt is,
és hogy mindez a források szűkülését jelentette, akkor kimon-
dottan jónak.

Az alapvető mérce ugyanis - mint mindig - az, milyen
előrelépések történtek a település fejlődésében.

Nos, átadtuk az új, immár második óvodát az Öreghegyen,
amivel ez a fontos ügy hosszú időre megnyugtató megoldást
nyert.

Mindannyiunk egyik legfőbb vágya teljesült azzal, hogy
immár településünk teljes hosszában elkészült a fő
közlekedési út rekonstrukciója. Forgalomcsillapításokkal, biz-
tonságos gyalogátkelőhelyekkel, új és modern buszmegál-
lókkal segítve a közlekedést, nem utolsó sorban javulást ered-
ményezve a Fő utca mentén lakók életminőségében, amely
a jelentősen megnövekedett forgalom által zajjal, porral,
átkelési nehézségekkel terhelt.

Jóllehet, az oktatás az államhoz került vissza, gyermekeink
iskolakörülményeinek biztosítása érdekében az iskolát saját
fenntartásban tartottuk, gondoskodva gyermekeink tanulásá-
nak minél jobb feltételeiről. Hozzáfogtunk az iskola szükség
szerinti bővítésének tennivalóihoz is.

Megteremtettük az alapjait, és jóváhagyott tervünk van egy
közösségi ház, könyvtár megvalósításához a régi faluközpont-
ban.

Megkezdtük a Boszorkányvölgy infrastrukturális fejlesztési
munkálatait a közvilágítással és nem adtuk fel a Hosszúhát
(Üdülő) közművesítését sem.

Településünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, átlátható.
Közterületeink rendezettek, és további lépéseket tettünk az
olyan településkép irányába, amely mindannyiunk vágya.

Az emberekkel történő beszélgetések során persze számos
észrevétel, javaslat merül fel, mindennapi gondjaikkal is töb-
bet kell törődnünk, mert adódnak olyan élethelyzetek, mikor
számukra bizony azok a legfontosabbak.

Mit tart legfontosabb eredménynek a falu életében?
Az előzőekben felsorolt fejlesztések, eredmények mellett,
vagy ha úgy tetszik ezekkel együtt is a nyugodt, kiegyensúlyo-
zott légkört, a nagypolitikától mentes, átlátható közéletünket,
és hogy egyre többen érzik igazán sajátjuknak Telkit, amiért
tenni is hajlandóak.

Szaporodik a civil kezdeményezések száma, mikrokö-
zösségek, barátságok jönnek létre a szabadidő hasznos
eltöltésére, a kultúrában, a sportban egyre többen lesznek
igazán telkiek, lokálpatrióták, és hallom örömmel egyre
gyakrabban, hogy szeretnek itt élni.

Van-e esetleg olyan, amit szeretett volna, ha meg-
valósul, de valamiért nem sikerült?

Több is, amelyek közül most csak kettőt említenék.

Többéves erőfeszítéseink ellenére sem sikerült a Muskátli
körforgalmat az eredetileg tervezett módon megépíteni. Igaz,
mikor ez ismételten ellehetetlenült, saját forrásaink,
lehetőségeink figyelembe vételével átépítettük a keresz-
teződést, megteremtve az alapvető biztonsági feltételeket a
közlekedéshez, kialakítottuk a gyalogátkelőhelyeket, létre-
hoztuk a már régen esedékes új buszmegállókat is.

Mindezt úgy, hogy illeszkedjék a körforgalom későbbi meg-
valósításához, amiről természetesen nem tettünk le. Ez
jelentené ugyanis a végleges megoldást, megteremtve a jár-
műközlekedés teljes biztonságát és a szolgáltatások
fejlesztésének lehetőségét. Alapja lenne Telki észak-déli
irányú közlekedési tengelye kialakításának is, amely hosszú
távon csatlakozást kínálna az autópályák gyorsabb
eléréséhez, településünk forgalmi terhelésének részbeni
csökkentéséhez. Ennek persze a regionális fejlesztések meg-
valósítása is feltétele.

A másik pedig egy új ófalui üzletközpont kiépülése, amire
többszöri nekifutás után sem került sor. Jóllehet, ez nem ön-
kormányzati beruházás lett volna, de a régi településrész
megfelelő szintű ellátását, szolgáltatásait oldaná meg, egy-
ben segítve a település egészét is, nem utolsó sorban teljessé
téve a Fő utcai rekonstrukciót, amelynek sajnos így ez a
foghíja megmaradt.

Interjú Szigeti Antal képviselővel
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Indul a következő választásokon? Ön szerint
melyek a legfőbb irányvonalak a következő évek
fejlesztései terén?
Igen indulok.
Erősít ebben, hogy indulnak olyan jelöltek, akikkel esély van
az értelmes, eredményes munkára, ennek próbája az elmúlt
ciklusban már bizonyosságot nyert. Lassan kihátrálok az aktív
munka világából, az így felszabaduló időmet, energiámat is
szívesen fordítom szeretett szülőfalum hasznára.
A feladatok, tennivalók soha nem fogynak el. Stratégiailag
fontos célnak tartom Telki továbbfejlődésének, kitel-
jesedésének felgyorsítását, visszafordíthatatlanná tételét.
Településünk ezzel egyben önfenntartóvá is válna, kialakul-
hatna a szolgáltatások azon színvonala, ami most még
hiányzik, ami a telkiek igényeinek megfelel.
Része ennek az együttgondolkodás - akár konkrét lépések is
-, ami egyre több telki fiatalt segítene itt tartani, vagy vissza-
hozni, ha majd felnőtté válnak, családot alapítanak. Így
hosszú távon biztosítható egy előnyős települési korfa és a
lokálpatriotizmus.
Aktuális, konkrét feladat a Muskátli körforgalom teljes meg-
valósítása a már említett okok miatt is, a közösségi ház létre-
hozása, helyet biztosítva a civil szervezeteknek, kisebb ren-
dezvényeknek, olyan szolgáltatásoknak, amelyek az önkor-
mányzat feladatai.
Telki minden részében egyenértékűvé kell tenni az alapvető
infrastruktúrát, vonatkozik ez mindenekelőtt a Boszor-

kányvölgyre, a Hosszúhátra (Üdülő), még ha ezek a felada-
tok nem is egyszerűek és ciklusokon átívelőnek is látszanak.
Az óvoda után hosszú távra biztosítanunk kell gyermekeink
iskolai oktatása feltételeinek megfelelő színvonalát, ehhez a
szükséges felújítások, bővítések első lépései már
megtörténtek. Fenntartom - az emberekkel való beszél-
getések is visszaigazolják -, hogy a nagy léptékű feladatok
mellett fontosak a mindennapok „közérzetjavító” tennivalói,
hogy a telkiek ne érezhessék azt, hogy saját kisebb-nagyobb
problémáikkal magukra maradnak.
Bizony, ebben is van még mit fejlődnünk.

„Egy kis odafigyelés mindent
megoldhatna”
Interjú Kollárné Németh Tímeával, a Telkiben működő 
Állatvédelmi Járőrszolgálat alapítójával

Először is gratulálok az Állat-
védelmi Járőrszolgálat létre-
hozásához. Milyen gondolat
vezetett el a megalapításá-
hoz?
Köszönöm! Mivel gyermekko-
rom óta próbálok segíteni a rá-
szoruló állatokon, valami
hasonló gondolat már évek óta
foglalkoztatott. Azért, hogy
minél hatékonyabban tudjak
fellépni az állatok védelme
érdekében, tavasszal részt vet-
tem az Állatvédőrség tan-
folyamán is. Igazából akkor
véglegesedett bennem ez az
ötlet, mikor értesültem arról,
hogy nagyon sok mérgezés
történik Telkiben.

Mi a legfőbb célja munkájuknak?

Célunk az állatellenes cselekmények felderítése és vissza-
szorítása településünkön.

Milyen feladatokat végeznek pontosan?

Heti rendszerességgel végigjárjuk az előzetes megbeszélés
alapján kijelölt területeket. Fő feladatunknak tekintjük a gon-
datlan állattartás, valamint az állatkínzás felderítését, ezen
kívül nagy figyelmet fordítunk a gyanús ételmaradékokra,
sérült és kóbor állatokra.

Tehát a kóbor állatoknak is segítenek?

Szerencsére eddig igazi kóborkákkal nem találkoztunk, mind-
egyik eb önsétáltató volt és sikeresen haza is juttattuk őket.
Sajnos a tapasztalatunk azt mutatja, hogy egyre több állat
bóklászik felügyelet nélkül az utakon, ráadásul vannak több-
szörös visszaesők is.
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Mi lehet ennek az oka? Esetleg a gazdák gondatlansága?
Úgy gondolom, hogy elsősorban igen. Egy kis odafigyelés
mindent megoldhatna! Itt szeretném megemlíteni a mikrochip
fontosságát. Sajnos volt rá példa, hogy a bejelentett
kutyushoz kimentünk és nem volt az állatban chip.
A chipes állatokat könnyebb hazajuttatni, igaz?
Igen, és a chipeztetés egyszeri költség, ami jóval olcsóbb,
mint egy elkóborolt kutya keresése, vagy egy sérült, balesetes
kutya kezelése. Fontos az is, hogy a chip regisztrálva is
legyen. Előnye, hogy a kutya 100%-ban beazonosíthatóvá
válik, ha pedig elveszne, szinte azonnal eljut a megtaláló a
gazdához. Nagyon sok haszna van és nem utolsó sorban
2013 óta kötelező.
Ezen felül a nyakörvön a kutyáról és gazdájáról információkkal
szolgáló biléta is sokat segíthet az állat mielőbbi haza-
jutásában.
Mi volt eddig a legtanulságosabb tapasztalatuk?
Talán egy régebbi eset, mikor az elcsatangolt ebekért a gazdi-
juk egy „nevelőeszközzel” érkezett hozzánk. Kérünk min-
denkit, hogy ha kutyája rosszat tett, nem fogadott szót, semmi
esetre se büntesse veréssel! A kutyának ebből annyi jön le,
hogy a gazdája szó nélkül megtámadta. Amennyiben
megszidjuk, közben haragosan nézünk, és szándékosan
használunk dorgáló hangot, az mindig nyomasztóan hat rá,
hiszen neki a gazdája jóakarata jelenti a legtöbbet, igazi bün-
tetésnek érzi ennek a hiányát.
Mérget találtak már valahol?
Szerencsére eddig semmi gyanús dolgot, ételt nem találtunk,
azonban nyitva tartjuk a szemünket.
Beszéljünk az ivartalanításról!
Annak érdekében, hogy ne legyen annyi „áldozat”, mint
ahányan ma Magyarországon kóborolnak és szenvednek -
sajnos hazánkban közel egymillió kóbor kutya és még több
macska van -, az állattartóknak szükséges tenniük, mégpedig
az ivartalanítással. Sok a téveszme ezzel kapcsolatban, azon-
ban nagyon sok előnye van. Elkerülhető általa a felesleges
szaporulat, ráadásul rengeteg (pl. daganatos) betegség
kiküszöbölhető vele és az agresszív viselkedés is elkerül-
hető.

Milyen problémákkal szembesülnek munkájuk során?
Jó lenne, ha több hirdetőtábla lenne településünk forgalmas
helyein, hogy az elveszett állatok esetében hatékonyabb
lehessen a plakátolás. Ezen felül a legfőbb probléma, hogy
valahányszor, amikor bejelentés érkezik kóbor állatról,
összeszorul a gyomrunk, mert fogalmunk sincs, hol tudnánk
elhelyezni pár napra, ha nincs benne chip és nem kerül meg a
gazdája. Erre idővel szeretnénk találni valamilyen megnyug-
tató megoldást, így gondolkozunk ideiglenes befogadók
toborzásán. Ha valaki vállalkozna erre, szívesen látjuk!

Ha már itt tartunk, hányan vannak a szolgálatban?
Jelen pillanatban kilenc tagunk van - akik közül négyen tudunk
aktívan részt venni a feladatok ellátásában -, de szeretnénk,
ha ez a szám idővel növekedne.

Hol lehet jelentkezni tagnak?
Nálam, a 06-20-360-6814-es telefonszámon.

Mire hívná fel az állattartók figyelmét?
Ha állatok gondozását, tartását tűztük ki célul, akkor alkal-
mazkodnunk kell igényeikhez, bioritmusukhoz, egyéb szük-
ségleteikhez, legyen szó akár haszonállatról vagy házi ked-
vencről. Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával el-
járni, az állat fajának, fajtájának, nemének, korának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Hogyan lehet önöket elérni?
Az említett telefonszámon lehet nálunk jelentkezni reggel 6-tól
este 8-ig, ezen felül megtalálhatóak vagyunk a Facebookon is,
e-mailes elérhetőségünk pedig a jarorszolgalat.telki
@gmail.com. A kutyák és macskák esetein túl bármilyen állat
- pl. sünök - kapcsán lehet nálunk bejelentést tenni.

Szilágyi Balázs

Az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi
Alapítvány (ASKA) elérhetőségei:

Telefon: 06-30-317-4370
Email: info@animal-save.hu
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Kellemes hangulatú rendezvénnyel búcsúztathatták a telkiek
a mögöttünk hagyott nyarat a Faluházban és környékén.
A délután folyamán főként a gyermekeknek szóltak a prog-
ramok – kézműveskedés, arcfestés -, amelyek között a legnép-
szerűbb a Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány
című interaktív mesejátékának előadása volt, amelyen a leg-
bátrabbak a színpadon is megmutathatták ifjonti színészi
tehetségüket saját és szüleik nagy örömére.
Este egy nagyszerű buli vette kezdetét a Pajtában, amelyen
kiváló zene mellett bárki kedve szerint próbára tehette tánc-
tudását.

szb

Közös nyárbúcsúztató
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Kápolnafelújítás: a kivitelezés
küszöbén
Kedves Budajenei és Telki Polgárok!
Budajenő és Telki határán, a Hilltopra vezető úttól nem
messze egy kicsi kápolna romja áll. Budajenei németek épít-
tették, valószínűleg a XIX. század elején. A romokban is felis-
merhető, szép parasztbarokk részletek gondos falusi
mesteremberek keze munkáját dicsérik. A KoKuKK Egyesület
az idén nyáron adománygyűjtést kezdeményezett annak
érdekében, hogy az épület lakossági összefogásból – polgári
öntudatból, keresztényi buzgalomból – újjáépülhessen.
A kápolnafelújítás javára szervezett adománygyűjtésből
szeptember 14-ig 343 ezer Ft gyűlt össze. Ez éppen 30
adományozót jelentett, a legkisebb hozzájárulás ezer forint
volt, a legnagyobb pedig 100 ezer Ft. Mivel értékes ter-
mészetbeni felajánlásokat is kaptunk, ebből az összegből
biztosítható az épület tető alá hozatala.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindannyiójuknak a pénz-
beli és természetbeni segítséget, és a bizalmat, amellyel
adták!
Ennek köszönhetően, ha az időjárás engedi, szeptember
második felében megkezdődik a kivitelezés. A kiviteli tervek
elkészültek, és kiváló szakembereket találtunk mind a
kőművesmunkák, mind az ácsmunkák elvégzésére.
A kőművesmunka díja várhatóan 80 ezer Ft lesz, az ezzel
kapcsolatos anyagköltség 150-200 ezer Ft. A t e t ő
kivitelezését anyagostól természetbeni felajánlásként kapjuk.
Szükség lesz még kovácsmunkákra (erre nincs még konkrét
ajánlatunk, de kb. 80-100 ezer Ft költséggel számolunk), az
épület körül csapadékelvezető burkolat kialakítására,
valamint a kápolna berendezése is jelent majd némi költséget.
Emellett szeretnénk egy kétnyelvű emléktáblával tisztelegni az
összefogás és az adományozók előtt. Tehát a legnagyobb
takarékosság mellett is szükség van még legalább 150-200
ezer forint adományra.

Emlékeztetőül az adománygyűjtő számla

adatai:

Számlatulajdonos: KOKUKK EGYESÜLET

Számlavezető bank: BRB Bank Zrt.

Számlaszám: 58300141-12006467

Keresünk emellett a kőműves munkáját segítő önkénteseket
a szeptember 27-e és október 28-a közötti hétvégékre, szom-
bati és vasárnapi napokra, fárasztó, de szép munkára. Napon-
ta két-két főre van szükség, elsősorban megfelelő kondí-
cióban lévő férfiakra. A jelentkezéseket várjuk a bellone@
t-online.hu email-címen, vagy a 0620-321-9707-es telefonszá-
mon (Bellon Erika).
Rakj hozzá te is egy téglát, hogy felépülhessen!

KoKuKK Egyesület
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Immár 6. éve várja a Festészet Napja
alkalmából nyíló kiállításának megnyi-
tójára az érdeklődőket a Pipacs
Galéria. Az idei kiállítás a Mester és
tanítványai címet viseli.
A Mester: Nógrádi Katalin. A korábban
Németországban élő és alkotó művész-
nő számtalan kiállítással büszkélkedhet
a világ számos országában és ha-
zánkban. Napjainkban nem csak alkot,

hanem művészeti kurzusokat is tart, ahol a festészet fortélyait
igyekszik megszerettetni és elsajátíttatni tanítványaival.
A tanítványok, akik az adonyi kurzusán sajátítják el a Bob Ross
technika alapjait: Solti Ferencné, Soós Zsuzsanna és Horváth
Mónika.
Igen színvonalas és szemet gyönyörködtető kiállításra
számíthatnak, akik október 17-én, pénteken 18.30-kor elláto-
gatnak a megnyitóra.
A megnyitón közreműködnek a Pipacsvirág Általános Iskola és
a Kiss Zenede telki tagozatának növendékei.
A kiállítás 2014. október 28-ig látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ZA/Pipacs Galéria

Falukáposztája és délszláv táncház
Október 18-án, szombaton, 16 órai kezdettel a Pajta-
Faluházban megrendezésre kerül a tizenharmadik Faluká-
posztája, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel íze-
sítve, répával és birsalmával díszítve történik. Azok számára,
akik korábban jelentkeztek, az alapanyagot az önkormányzat
biztosítja. Jelentkezni előzetesen munkaidőben telefonon
(06-26-572-003), vagy e-mailen a titkarsag@telki.hu címen
lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Közben Bartos György csapatának jóvoltából elkészül a töltött
káposzta, és a szokásos zsíros kenyér, forralt bor, valamint
meleg tea mellett hívunk mindenkit egy kellemes időtöltésre.
A korábbi évek remek tapasztalatai alapján idén is két hatal-
mas üst Telki Káposztás Slambuccal várja majd Bánó Attila az
ínyenceket! A gyermekek szokás szerint kézműves foglalkozá-
sokon vehetnek részt a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában,
illetve a Pajtában.

A gasztronómiai élvezeteket követően 19 órától idén is egy
fergeteges horvát, szerb és macedón táncház veszi kezdetét
Dávid Anna és a KOKUKK szervezésében, pécsi
vendégzenészek közreműködésével! Részletek a később
kihelyezett plakátokon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Újra kinyílik a Pipacs Galéria kapuja
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A szív- és bőrférgesség szűrése azért fontos, mivel sajnálatos
módon hazánkban mindkét fertőzés előfordulása egyre
gyakoribb, és a féreglárvák hordozása általában tünetmentes,
ezért minden kutya szűrővizsgálata javasolható.
Különösen a következőknél célszerű elvégezni a vértesztet:
menhelyi, kóbor kutya befogadása; ismeretlen előéletű kutya
befogadása; vízparton, füves-fás területen sokat tartózkodó
vagy vadászkutya; ismerten szív- vagy bőrférges kutya tár-
saként élő állat esetén.
A szűrővizsgálat 6 hónapnál idősebb kutyák esetén javasolt,
mert a féreglárvák kifejlődési ideje minimum ennyi. A
szűrővizsgálat keretében vért vesznek, a vért laboratóriumi
vizsgálatra küldik, ahol ún. Knott-tesztet végeznek. A Knott-
teszt lényege, hogy a vért mikroszűrőn bocsátják át, így -
amennyiben féreglárva van a vérben - az a szűrőn fennakad-
va feldúsul. Ebből a szűrt vérből készítenek vérkenetet, ame-
lyet mikroszkóppal vizsgálva a féreglárva nagy eséllyel
látható. Amennyiben a Knott-teszt pozitív lesz, azaz a
kutyában féreglárvát találnak, akkor további teszt szükséges
ahhoz, hogy meg lehessen különböztetni, szívféregről vagy
bőrféregről van-e szó.
A bőrférgességet és a szívférgességet két hasonló fonálféreg
faj okozza (Dirofilaria repens és Dirofilaria immitis). A fertőzés
kutyákban és macskákban is előfordul, bár macskákban
sokkal ritkábban találkozunk vele. A férgek terjesztésében a
szúnyogoknak, mint köztigazdáknak van szerepük, a fer-
tőzöttség az állatok között közvetlen érintkezéssel nem ter-
jed. Az anyaállatról az utódokra viszont átvihető a magzati
keringéssel.
A bőr- és szívférgesség szúnyogszezonban havonta alkal-
mazott, megfelelő, cseppentős, ún. spot on vagy tablettás
készítményekkel megelőzhető. Egyidejűleg a szúnyogokat
távol tartó cseppeket, nyakörvet is célszerű alkalmazni.
Ha a bőrférgesség igazolódik, a megelőzésre használt
szerek három hónapon át alkalmazva mind a féreglárvákat,
mind a kifejlett férgeket elpusztítják. Fontos tudni azonban,
hogy súlyos fertőzöttségnél, a hirtelen, nagy mennyiségben
elpusztuló féreglárvák tömege átmeneti tüneteket okozhat.

A szívférgesség kezelése sajnos nem ilyen egyszerű. Az
említett készítmények csak azt akadályozzák meg, hogy a
mikrofiláriák újabb kifejlett férgekké alakuljanak. Azonban a
felnőtt férgeket és az általuk termelt újabb mikrofiláriákat nem
pusztítják el. Tehát a kutya továbbra is fertőzőképes lesz a
környezetében élő más állatok számára, valamint ezzel nem
tudjuk megakadályozni a már kifejlődött, szívben élő férgek
kártételét. Mivel ezeknek a más gyógyszerrel vagy sebészi
eljárással történő kezelése nagy kockázatot rejt magában,
nem beszélhetünk rutineljárásról. Alkalmazásuk csak
„végszükség esetén” jön szóba. Szívférgesség esetében tehát
jelenleg a megelőzésen van a hangsúly.

További információkat a szív- és bőrférgességről az alábbi
linken olvashatnak: http://allatorvos.net/bor es szivfergesseg/

Klapka Állategészségügyi Központ (Budakeszi)

www.allatorvos.net

Szív- és bőrférgesség szűrővizsgálat
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Velich Dóra Teo festő- és képzőművész. A Képző és Ipar-
művészeti Gimnázium ötvös szakán végzett, majd a Magyar
Képzőművészeti Főiskola festő szakán és mesterkurzusán
szerzett két diplomát. 1991 óta tagja a Művészeti Alapnak,
később pedig csatlakozott a Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesületéhez, a Belvárosi Művészek Társaságához és a
Magyar Festők Társaságához is. 1987-ben Indiában, 1998-
ban Indonéziában, Kínában, Délkelet-Ázsiában, Jáván, Balin
és Thaiföldön járt hosszabb tanulmányúton. 2000-ben el-
nyerte a Nemzeti Kulturális Alap Alkotói ösztöndíját.

Több mint egy évtizede él és alkot Telkiben – férjével, Prutkay
Csabával, aki kínakutató, és lányával, aki festőszakon tanul
a Képző- és Iparművészeti Középiskolában -, ahol a ter-
mészet közelsége és nyugalma inspirálja. Művészetét vál-
tozatos technika- és anyaghasználat jellemzi: alkotásai között
olajképek, falfestmények, nagyméretű térinstallációk,
plasztikák, rézkarcok, tűzzománc- és ötvösmunkák, könyv-
illusztrációk egyaránt találhatók. Munkásságában kiemel-
kedő jelentőségűek a keleti ihletésű művek, illetve a modern
természettudomány és a művészet kapcsolatát kutató, a fizika
és a csillagászat jelenségei, kutatási eredményei által
inspirált, lételméleti, filozofikus árnyaltságú munkák. Egyes
munkáiban a sámánizmus hitvilága és a szakrális szim-
bólumvilág is megjelenik. Az ősi kultúrák jelképeinek
kutatásával egy új szimbólumvilágot teremt, amellyel a tudat
mélyebb dimenzióit jeleníti meg. 3, 5 és 8 méteres nagyméretű
képeiből térinstallációkat, szakrális tereket épít, amelyeken e
szimbólumok és jelképrendszerek jelenben ható jelentéstartal-
mait fogalmazza újra. A szakrális térhatások mellett tér-
plasztikákat is készít.
Velich Dóra Teo már gyermekkora óta utazik az álomvilágok
és a valóság között, mint egy „ébren álmodó”. A művészet és a
szakralitás viszonya az, ami igazán foglalkoztatja. A fes-

tészeten belül mindig is érdekelték az ősi szimbólumok,
ősképek, ősi jelek és formák, amelyek láthatatlan dimenzi-
ókat közvetítenek. A szent szimbólumok, jelképek, mágikus
talizmánok kutatása mellett tanulmányozta a szakrális
geometriát, indiai, valamint ázsiai útja során pedig elkezdett
foglalkozni a yantrák és mandalák rajzolásával. Az alkotás
folyamata számára olyan, mint egy meditáció, a művészet
pedig egy beavatási útnak a végigjárása.

szb

A hónap alkotója: Velich Dóra Teo
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Persányi Barnabás ezüstérmes és különdíjas a 2014-es
csehországi korosztályos sakk Európai Uniós Bajnoksá-
gon!
A Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola tanulója, Persányi Barnabás idén nyáron a
vadregényes csehországi, Keleti-Szudéták-beli Kouty nad
Desnou-ban megrendezett Európai Uniós Bajnokságon
bizonyította sakk tehetségét.
Az augusztus 26. és szeptember 4. között megtartott, 9 for-
dulós versenyre az Európai Uniós országokból 115
versenyző érkezett. Az érdeklődők a szervezőknek
köszönhetően az interneten élőben is követhették a játsz-
mákat.
Az extra erős mezőnyben Barnabás végül 7 pontot szerzett,
amellyel holtversenyben az észt versenyzővel az első
helyen végzett, a végső rangsor meghatározásánál azonban

a Buchholz mutató ezúttal az észt versenyzőnek kedvezett,
aki szerencsésebb sorsolásának köszönhetően tornagyőz-
tes lett. (A verseny kiélezettségére jellemző, hogy a mezőny
legtöbb Élő-ponttal rendelkező francia versenyzője az utol-
só fordulóban elszenvedett veresége miatt leszorult a
dobogóról és végül az ötödik helyre futott be.) Barnabás az
ezüstérem mellett különdíjat is kapott, mivel megszerezte a
legszebb játszmagyőzelem díját is.
Gratulálunk Barnabásnak fantasztikus teljesítményéhez,
valamint felkészítőinek, Mészáros András nemzetközi
mesternek és Pregitzer György tanár úrnak!

Sakkhírek

Október 11-én, szombaton
délelőtt 10-13 óráig a
KOKUKK Egyesület Családi
Napot szervez az Erdők Hete
tiszteletére a Telki Óvoda
udvarán.
A délelőtt folyamán a termé-
szethez, erdőkhöz, fákhoz,
madarakhoz kötődő prog-
ramokkal várjuk az érdek-
lődő kicsiket és nagyokat.

Programok:

– 10.00-10.45. Madárbarát Kert bemutatása, madárvédelmi
berendezések az óvoda udvarán

– 10.45-11.00 A madáretető-készítő pályázat eredmény-
hirdetése, díjak átadása

– 11.00-12.00 „Az alkalmazkodás mesterei”– kisállat-bemu-
tató erdei kisragadozókkal

Közben folyamatosan: 
- kézműveskedés temésze-

tes alapanyagokból 
- játékos mozgásos és

ügyességi feladatok
- környezetismereti játékok 
- madárbarát kert bemu-

tatása vetítéssel
- „ Az erdő kincsei”, kóstol-

gató az erdő gyúmölcse-
iből készült lekvárokból
és szörpökből

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

A szervezők

„Levelet ontó október…”
CSALÁDI NAP a Telki Óvodában
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Telki vasemberei
Kedves Sporttársak!
Megkezdődött az iskola, kezd kialakulni mindenkinél, mi lesz ked-
venc szabadidős tevékenysége. Legyen az bármi is, a lényeg,
hogy szeresse azt és jól érezze magát vele.
Talán többen értesültek róla, hogy augusztus 23-án, a Kelet-euró-
pai régióban Budapesten rendeztek először IRONMAN márkanév
alatt triatlon versenyt. Ez a nap nagy ünnep volt rendezőknek, tri-
atlonistáknak egyaránt. Aki indult már bármilyen versenyen, az
nagyra értékeli a rendezők rendkívüli munkáját és a sportolók
emberfeletti teljesítményét.
Egész pontosan Ironman 70.3 triatlon verseny volt Budapesten. A
teljes táv 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futás-
ból állt, ami összesen 70,3 mérföld. Ezért ez a neve is.
Az Ironman márkanevet a World Triathlon Corporation nevű
szervezet birtokolja és senki nem rendezhet hivatalosan az ő hoz-
zájárulásuk nélkül ilyen versenyt. A licenc díj megfizetésén kívül
rengeteg feltételnek kell megfelelni. Ezért lehetünk méltán büszkék
az első hazai hivatalos Ironman versenyre. 
Természetesen ettől még rendezhetnek - és rendeznek is - orszá-
gok ilyen távon versenyeket, de a WTC engedélye nélkül nem
használhatják a márkanevet.
Magyarországon is rendeznek a Balatonon ezen a távon triatlon-
versenyt, ott a „Balatonman” nevet kapta. 
Minden évben rendeznek ún. klasszikus távon - 3,8 km úszásból,
180 km kerékpárból és 42 km futásból álló - versenyeket a Balato-
non, Velencén és itthon a legrangosabb „IM” versenyt Nagyatádon.
Azonban Nagyatádon hivatalosan hosszú távú országos bajnok-
ságnak hívják, csak mi triatlonisták hívjuk „egyszerűen” ironman-nak.

Miért is érint minket Telkiben lakókat a Budapest Ironman 70.3?
Mert kis falunkat három Telkiben élő vasember képviselte, akik
sikeresen és hősiesen teljesítették ezt az emberpróbáló versenyt!
Ők Benke Gabi, Bérces Gábor és Kalmár Laci, akik a munka és a
család mellett sikeresen készültek fel erre a napra. Talán kevesen
értékelik ezt a teljesítményt, de azonnal más megvilágításba kerül
a dolog, ha megpróbáljuk elképzelni, milyen lehet maximális tel-
jesítményt nyújtani fizikailag és mentálisan 5-6 órán keresztül,
megszakítás nélkül. Részemről hatalmas elismerés és gratuláció
jár kiemelkedő teljesítményükért, továbbá hála nekik, amiért
fényezték Telki nevét ezen a - mára már - nemzetközi listán!
Ne feledkezzünk meg az ún. „háttérműveleti csoportról” sem, akik
nélkül nehezen lett volna elképzelhető ez a szép teljesítmény -
ők a család. Az ő támogatásuk nélkülözhetetlen ebben a mun-
kában.
Kiemelném Benke Gabi teljesítményét ebből a „hősies hármas-
ból”, aki a nyáron sikeresen teljesítette Nagyatádon a klasszikus
távot másodmagával váltóban. Ez azért nagy szó, mert ha valaki
egyedül teljesíti ezt a távot „csak” darál és darál, de ők a váltóban
nem pihenhetnek eleget a célig. Mentálisan rendkívüli terhelést
mér a versenyzőkre.
Ha valaki ezek után kedvet kapna a triatlonra, keddenként 18
órától 19 óráig futunk, pénteken 17 órától 18 óráig biciklizünk.
Péntekenként úszásra van lehetőség különbusszal, az iskola
előli indulással 14.20-kor, érkezés kb. 17 órára ugyanoda. Rész-
letesebb tájékoztató az alábbi elérhetőségeken, vagy az iskola
ajtaján elhelyezett plakáton található.

Baráti üdvözlettel, Józsa Nándor 
(jozsanandor@net-tv.hu; 06-20-9784-681)
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.
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Egyéni és csoportos 

ANGOL oktatás
Budajenőn, képzett anyanyelvi
tanárnál és Angliában diplomá-

zott tanárnál. Nyelvvizsgára
felkészítés, társalgási és üzleti

angol. A hét minden napján kora
reggeltől késő estig.

A csoportokat a jelentkezők
igényei szerint alakítjuk ki.

Angol nyelvű felvilágosítás:
daniel30marshall@hotmail.co.uk
Magyar nyelvű felvilágosítás: 

06-20-4920-777
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