


Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Barátaim, Telkiek!

Köszönöm az ismételten meg-
szavazott bizalmat, a támo-
gatást és bíztatást! Minden
erőmmel azon leszek, hogy
ezt a töretlen bizalmat meg-
szolgáljam.
Véget ért az önkormányzati
választás. Ismét kimagasló volt
a részvétel az országos
átlaghoz képest, hisz a
szavazati joggal bíró polgárok
több, mint 50%-a ment el
szavazni. A kampányidőszak
kulturált és rendezett volt,
ahogy maga a választás is.
Telki tartotta magát jó híréhez.

A meggyőző választási eredmény számomra nagyon fontos,
hisz most már nemcsak bizalmat szavazott Telki a jövőre
nézve, hanem értékelte is az elmúlt négy esztendő munkáját.
Ebben a munkakörben elsősorban a problémákkal,
megoldandó feladatokkal, konfliktusokkal szembesül az
ember, ez a terület jellemzője, hisz az önkormányzatiság ter-
mészetéből, lényegéből fakadóan az érdekek összeegyez-
tetésének, a helyi konfliktusok kezelésének, megelőzésének
terepe is. De a választás visszacsatolása olyan pozitív vissza-
jelzés, ami nagyon megerősített, és sok energiát, erőt adott.
Köszönet érte.
Polgármesterként a szavazatok kétharmadát kaptam, a
testület hat tagjából öt pedig az általam támogatott választási
szövetségből került ki. A képviselő-testület tagjai elhivatott,
jó szándékú, tenni akaró emberek, ezért optimistán várom a
közös munkát.
Szokás, hogy a polgármester röviden ismerteti programját a
ciklus elején. A kampányban bőven kifejtve megtettem már
mindezt, de a legfontosabb gondolatokat megismétlem.
A programalkotásnak vannak biztos sarokpontjai, egyértelmű
meghatározói, és vannak olyan fontos részei, melyek sok
tényezőtől, változótól, externáliától függenek. A program
tehát inkább az elvi kereteket és irányokat határozza meg,
nem operatív program, sokkal inkább azt a szemléleti
környezetet írja le, melyben a majdani konkrét döntések fog-
nak megszületni.

A következő öt esztendőben kiemelten
fontos:
a település jó színvonalú üzemeltetése,
a pénzügyi egyensúly megőrzése,
a rendkívül takarékos működés,
hogy működési kiadást működési bevétel finanszírozzon,
hogy jó gazda módjára bánjunk vagyonunkkal, 

hogy fejlesszük településünket és ehhez minél több pályázati
forrást találjunk,
hogy a lakosság terheit ne növeljük,
hogy érvényesítsük a többletszolgáltatások esetében a fel-
használói hozzájárulás elvét,
hogy hitelfelvételt csak kivételes esetben, körültekintően,
fejlesztéshez kapcsolódóan vegyünk fel, de inkább töreked-
jünk a fejlesztések hitelfelvétel nélküli menedzselésére.
Fontos, hogy intézményeink jó színvonalon üzemeljenek,
hogy működjön a helyi szociális háló,
hogy épüljön a közösség,
hogy jó kapcsolatunk legyen a nagyobb rendszerekkel és
a helyi kisközösségekkel, civil szférával egyaránt.

Mindezt azonban gyorsan változó környezetben, nálunk na-
gyobb rendszerek környezetébe ágyazva kell elképzelnünk,
ahol az alkalmazkodó-képességnek és kreativitásnak nagy
szerepe van. Az elmúlt négy esztendő megtanított arra, hogy
ne statikusan képzeljem el a jövőt, hanem kiszámíthatatlan,
sokváltozós függvényként. Ebben a folyamatosan változó
környezetben, mint háborgó tengeren billegő kis hajót, kell
Telkit az elérendő célok szigetei között navigálni, úgy, hogy a
hajó belsejében lévők lehetőleg ne is vegyék észre az áram-
latok, hullámok és a szél erejét.

Mindehhez szükséges a reális jövőkép, a józan helyzet-
értékelés, a kidolgozott tervek, rutinok, és a minden elképzel-
hető (pályázatra esélyes) terv minél alaposabb előkészí-
tése, hogy amikor egy-egy lehetőség megnyílik, minél gyor-
sabban tudjunk reagálni.

Fejlesztések terén elsősorban az infrastruktúra- és intéz-
ményfejlesztés (csatorna, járda, iskola, óvoda, könyvtár-klub-
ház) a reális cél, de öt esztendő alatt változhatnak a
lehetőségek.

A korábban megszokott léptékekhez képest lehetőségeink
csökkennek, mozgásterünk szűkül, ezért a takarékosságon
felül a folyamatos ésszerűsítések időszaka következik, hisz
több feladatot kell szerényebb lehetőségek mellett ellátni.

Saját belső viszonyainkat tekintve továbbra is békés, bizton-
ságra törekvő évekre készülök, ahol a fő hangsúly a csalá-
dokon, a gyermekeken van, és ahol óvjuk meglévő értékein-
ket, legyenek azok akár vívmányok, hagyományok, szokások,
vagy intézmények, épített vagy természeti értékek.

Szemléletünk ennek megfelelően konzervatív a meglévő
értékek és a pénzügyi kérdések tekintetében, nyitott és proak-
tív a fejlesztések irányában, de mindenekelőtt józan és reális
a működés, üzemeltetés terén.

Az előttünk álló ciklusra erőt, kitartást és elhivatottságot
kívánok képviselőtársaimnak, és lehetőségeket, jó esélye-
ket, békés éveket Telkinek!

Deltai Károly
polgármester

2 Önkormányzat

2014 október

Polgármester naplója
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Íme a választás eredménye!
Önkormányzati választás 2014. október 12.
A szavazáson megjelentek aránya Telkiben: 50,14 %

Polgármester választás eredménye:

– Deltai Károly István, Független jelölt: 900,  66,37%
– Fillinger Zsófia Mária, Független jelölt: 336,  24,78%
– Kiss Elek, Független jelölt: 120,   8,85%

Polgármester: Deltai Károly István

Egyéni listás választás eredménye:

– Fillinger Zsófia Mária, Független jelölt: 608
– Földvári-Nagy László, Független jelölt: 675
– Gerlóczi Magdolna Krisztina, Független jelölt: 410
– Halász Terézia Éva, Független jelölt: 804
– Király Péter, Független jelölt: 526
– Kiss Elek, Független jelölt: 356

– Móczár Gábor Attila, Független jelölt: 783
– Németh Kinga, Független jelölt: 525 
– Szigeti Antal, Független jelölt: 785
– Dr. Vida Rolland, Független jelölt: 609

Az önkormányzat összetétele: 

Fillinger Zsófia Mária, Földvári-Nagy László, Halász
Terézia Éva, Móczár Gábor Attila, Szigeti Antal, Dr.
Vida Rolland

dr. Lack Mónika sk, a HVI vezetője

Megalakult a képviselő-testület
Az önkormányzati választásokat követő pénteken, október
17-én délután került sor Telki község képviselő-testületének
alakuló ülésére.

Az eseményen a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztat-
ta a jelenlévőket a voksolás eredményéről. Ezt követően a
polgármester és a képviselők letették esküjüket, majd sor
került a megbízólevelek átadására.

Az új képviselő-testület tagjai:
Deltai Károly István polgármester, 
Fillinger Zsófia Mária, 
Földvári-Nagy László, 
Halász Terézia Éva, 
Móczár Gábor Attila, 
Szigeti Antal, 
Dr. Vida Rolland
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Beszámoló az alapítvány működéséről

Telki község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
Óvoda - Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány 2013. évi
működéséről szóló beszámolóját.

A 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodás

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Telki
Önkormányzat és intézményeinek 2014 I. félévi költségvetési
gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat.

Az önkormányzat helyi szervezési
intézkedése

A képviselő-testület a korábban hivatalnál végrehajtott lét-
számleépítés kapcsán pályázatot nyújtott be a létszám-
leépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek tel-
jesítéséhez igényelhető támogatásra. 
A testület az önkormányzat egyes feladatainak átszervezése
miatt 2014. szeptember 1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal
engedélyezett álláshelyeinek számát 1, míg a Telki Óvodáét 3
fővel csökkentette.

A 2014-es költségvetésről szóló rendelet
módosítása

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtása
során a jóváhagyott költségvetési rendelet kiadási és bevételi
előirányzatainál végrehajtott átcsoportosításokról a költ-
ségvetési rendelet módosításával döntött.

Tájékoztató az önkormányzat 2010 és
2014 közötti gazdálkodásáról

A testület megismerte és tudomásul vette az önkormányzat
2010 és 2014 közötti gazdálkodásáról készült tájékoztatóban
foglaltakat.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2013-as tevékenységéről

A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről szóló beszámolót.

Az önkormányzati választás lebonyolításá-
nak támogatása

A testület úgy határozott, hogy a 2014. évi költségvetés
működési tartalékának terhére 500.000 Ft támogatást nyújt az
október 12-i önkormányzati választás zökkenőmentes lebo-
nyolításához.

A Telki Víz Kft. ügyvezető igazgatói 
megbízásának meghosszabbítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Dobos Ferenc meg-
bízását a Telki Víz Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak
ellátására határozatlan időre meghosszabbítja.

Az iskolabővítéssel kapcsolatos kérdések

A testület úgy határozott, hogy a Telki Pipacsvirág Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítéséhez kap-
csolódóan, a projekt előkészítési feladatainak ellátására
szerződést köt a Rexagon Kft-vel.

A csatornahálózat amortizációja

A testület az üzemeltető ÉDV Zrt. által a szennyvízcsatorna
hálózaton keletkező, 2014. évre várható amortizáció
összegének felhasználásáról szóló javaslatból a már elkészült
munkálatokat elfogadta, az év közben esedékes, az önkor-
mányzattal egyeztetendő munkálatok elvégzésére vonatkozó
javaslat megállapodásba foglalását azonban nem támogatta.
Utóbbit csak konkrét egyeztetés, valamint engedély alapján
tudja elfogadni.
A testület felhatalmazta a polgármestert a 2014-re tervezett
amortizáció összegének felhasználására vonatkozó megál-
lapodás aláírására.

A településképi véleményezési és bejelentési
eljárásról szóló rendeletek felülvizsgálata

A képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívása alapján felülvizsgálta a településképi
véleményezési és a településképi bejelentési eljárásról szóló
helyi rendeleteit és döntött azok módosításáról.

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-
rendszerhez való csatlakoz á s

Telki község képviselő-testülete csatlakozott a 2015. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrend-
szerhez, és döntött arról, hogy kiírja a pályázatokat.

Szociális célú tűzifa program
A testület úgy határozott, hogy a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet
alapján szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támo-
gatásra igényt nyújt be.
A képviselő-testület a támogatás iránti kérelemben igényelt
mennyiségnek 20 erdei m3-t határozott meg, amelyhez vál-
lalta a támogatás felhasználásának feltételeként előírt
1.000 Ft / erdei m3 + ÁFA mértékű, azaz összesen 25.400 Ft
összegű önerő saját forrásból történő biztosítását a 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.

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.
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Korszerűsítés jöhet a
közvilágításban
Az október 7-i rendkívüli testületi ülésen a képviselők meg-
hozták a szükséges döntést a KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása pályázat elindításához. Ennek
keretében az újonnan épült boszorkányvölgyi közvilágítás
kivételével a teljes régi hálózaton a meglévő izzókat lecserélnék
korszerű, alacsony fogyasztású LED-világításra.

A közel 100 millió forintos beruházás 100%-ban támogatott. A
pályázathoz Telki soron kívül megkapta Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter támogató levelét is, tekintettel arra, hogy a
településüzemeltetéssel szorosan összefüggő, 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontjában is nevesítésre került
feladathoz kapcsolódó támogatás esetén, figyelemmel a kor-
látozottan rendelkezésre álló forrásokra, indokolt a szaktárca
álláspontjának kikérése annak érdekében, hogy a szakmailag
leginkább indokolt projektek kerüljenek támogatásra.

A település vezetése bízik benne, hogy a pályázat sikeres lesz
(több körre is lehet számítani). Ebben az esetben 2015. május
30-ig be kell fejezni a közvilágítás korszerűsítését.

Újabb lépés a csatorna-
fejlesztés terén
Az október 7-i ülésen a testület fontos döntést hozott a vízi
közművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolat-
ban. A 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik a vízi közművek 15
éves Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítéséről, amely két
részből áll: a Felújítási és Pótlási Tervből, valamint a
Beruházási Tervből.

A Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási szakasza a csator-
nafejlesztési pályázattal összefüggésben fontos fejezet. A
Gördülő Fejlesztési Tervet a döntésnek és a törvényi
előírásnak megfelelően benyújtották a Magyar Energetikai
és Közmű Szabályozási Hivatalhoz.

Településfejlesztés: mondja el
ön is véleményét!
Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, új, tíz évre szóló
településfejlesztési koncepció kidolgozásán fáradozik az
önkormányzat, amelynek készítésébe a lakosságot is bevon-
ják.

Hamarosan következik az egyeztetési fázis, amely során több
formában, például a témához kapcsolódó kérdőívekkel kere-
sik meg a lakókat és interjúkat készítenek a különböző szak-
területek képviselőivel (pl. helyi építészekkel, intézmény-
vezetőkkel, stb.).

Kérjük, segítsék a gyűjtési munkát javaslataikkal,
véleményükkel, hogy együtt alakíthassuk ki a település
jövőjére vonatkozó irányokat!

Új hirdetési lehetőség a
helyieknek!

A képviselő-testület a település közigazgatási területén felál-
lítandó információs felületeken lehetőséget biztosít hirdetésre
a Telkiben székhellyel rendelkező vállalkozások részére.

Az önkormányzat 5 db 240 x 100 cm méretű információs táblát
tervez felállítani a település különböző területein.

Az információs táblákon 2 m2 alapterületű, a település területét
feltüntető térkép, 0,4 m2 felületű információs felület, továbbá
egy 0,4 m2 felületű hirdetési felület kerül kialakításra. Ezen 10
db, egyenként 20 x 10 cm felületű hirdetési felület kerül
kialakításra. Itt lesz lehetőségük a Telkiben székhellyel ren-
delkező vállalkozásoknak hirdetni.

Az önkormányzat a képviselő-testület 59/ 2014.(V.27.) számú
Ö. határozata alapján a tábla hasznosításának jogát megál-
lapodás alapján egy éves időtartamra átruházta a Császper
Bt. (2089 Telki, Budajenői út 4.) részére.

A hasznosítási megállapodás alapján a Császper Bt. vállalja a
vállalkozók által megadott kész hirdetések

- grafikai összerendezését,
- kinyomtatását,
- táblákra való felhelyezését,
- továbbá azt, hogy a táblákon lévő hirdetési felületet (hird-

etési nyomat) karbantartja, szükség esetén (időjárás
miatti kifakulás, rongálás, stb.) a hirdetési nyomatokat lec-
seréli, valamint a hirdetési díjakat beszedi a vállalkozóktól,
s arról számlát állít ki a hirdetők részére.

A hirdetési felületek bérleti díját a képviselő-testület
3/2014.(I.21.) számú Ö. rendeletében határozta meg. A táblák
bérleti díja: 10.000 Ft+ÁFA/év.
A táblák hamarosan felállításra kerülnek a közterületeken, a
hirdetési felületek hasznosítása megkezdődött.

A hirdetni szándékozó helyi székhelyű vállalkozások a hirde-
tési felület bérletét a Császper Bt. -nél rendelhetik meg.

Telki Önkormányzat

Játszóház

Szeretettel várunk minden játékos kedvű középiskolást és fel-
nőttet 14 - 99 éves korig, november 22-én 19-23 óráig a tár-
sasjáték-játszóházba, a Pajtába.
Mindenki hozza el kedvenc társasjátékát, és játékos jókedvét,
hogy együtt tölthessünk egy kellemes estét.
Aki szeretne az előkészítésben is részt venni, keressen a
06-30-967-0168-as telefonszámon.

Fillinger Zsófi
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Különleges virtuális utazás
középületeink körül
Egy lelkes telki lakos önkéntes munkájának köszön-
hetően már a Google Earth-ön és honlapunkon is
megtekinthetők középületeink, a templom és a Telki
Apátság 3 dimenziós virtuális modelljei és akár körbe is
repülhetjük őket.

A történet úgy kezdődött, hogy az alkotó, Wilcsek Tamás
önszorgalomból végzett egy településszerkezeti-helytörténeti
kutatást, amelynek végén Callmeyer Ferenc, telki építész
egyik rekonstrukciós elképzelését alapul véve a virtuális tér-
ben újjáépítette a Telki monostort és apátságot. A készítő a
Google technológiát használta, így lehetőség nyílt ráilleszteni
a „makettet” a Google Earth (GE) programban a falu 3 dimen-
ziós domborzati műholdtérképére is.

Ezután Deltai Károly polgármester megkereste a kérdéssel,
hogy vállalná-e Telki középületeinek modellezését is, egy
baráti kézfogást felajánlva fizetségül, amit az alkotó elfo-
gadott.

A szabadidő terhére végzett munka nemrég fejeződött be.
Ezalatt Tamás a középületek mellett extra-önszorgalomból
elkészítette a templom modelljét is. Bevallása szerint izgalmas
része volt ez az alkotásnak, mivel semmilyen terv nem volt
elérhető az épületről, csupán az egyéni műszeres felmérés
és a légi fotózás során készült fényképek segítették
munkájában. Mindeközben a polgármester is részt vett a pro-
jektben - ő a közintézményeket fotózta körbe.

Wilcsek Tamás elárulta, hogy az elkészült művek publikálása
sok fejtörést okozott. A Google Earth program ugyan ingyene-
sen letölthető és használható, a hozzá adott „Telki-plugin”
segítségével az épületek szabadon körberepülhetők, körbe-
járhatók, azonban ezt a programot nem olyan sokan
használják, és a felhasználókat sem szeretnék rákénysze-
ríteni, hogy a virtuális utazásért egy programot letöltsenek.
Ezért készített körberepülős videókat is, amelyeket a Telki
Portálon lehet megtekinteni és természetesen a plugin is
elérhető a GE felhasználók kedvéért.

szb
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Ha november, akkor gyermekirodalmi délután!
Kedves gyerekek, felnőttek, trá-rá-rá-rá!

Jön! Jön! Jön!

A Kokukk Egyesület bemutatja

a FANTASZTIKUS ÍRÓ CIMBORÁK-at 
és ILLUSZTRÁTOR PAJTÁSOK-at!

A két kortárs gyerekirodalmi fórum szerzői: 
írók és illusztrátorok mutatkoznak be munkáikkal az idei gyerekirodalmi délutánon. 

Interaktív játszóházunkon  kép-kiállítás és könyvvásár,
internetes bemutató, mesekuckó és illusztráció-készítés, dedikálási lehetőségek

várják az érdeklődőket. 
A Kokukk természetesen uzsonnával is kedveskedik a vendégeknek.

Helyszín: Pipacsvirág Általános Iskola
Időpont: 2014. november 21. délután 4 óra

Kokukk Egyesület

Javában zajlik Telkiben a Közbiztonsági Kampány, amely arra
kéri az autósokat, figyeljenek oda jobban a kerékpárosokra,
gyalogosokra, és biztonságosabb, körültekintőbb közleke-
désre ösztönöz mindenkit.
Szerencsére vannak pozitív tapasztalatok, így például mi
magunk is gyakran tapasztaljuk, hogy a gyalogátkelőkhöz
közeledve az autósok nagy része egyből a fékre lép és
átengedi a gyalogosokat.
Vannak azonban sajnos olyanok, akikre nem hatnak a kam-
pányok. Vannak még gyorshajtók, a gyalogosok, futók,
kerékpárosok, sőt, a többi autós testi épségét is veszé-
lyeztetők, akiket nem érdekelnek mások, csak az, hogy ők
eljussanak A pontból B-be, mégpedig úgy, ahogyan nekik a
leggyorsabb, legegyszerűbb, nem törődve a közutak többi
szereplőjével vagy éppen a közlekedési módjuk veszélyeivel.
Körzeti megbízottunk egy igen elképesztő példát mondott a
közlekedési morált érzékeltetve. Mialatt járőrautójával a
Kórház fasornál, a lejtő alján végzett sebességellenőrzést,
odalépett hozzá egy férfi, felháborodva szóvá téve, hogy nem
érti, miért kell ilyen sűrűn sebességet mérni, és hogy elege van
már abból, hogy állandóan megbüntetik gyorshajtás miatt… Ő

tehát ezek szerint nem ért egyet a KRESZ-szabályokkal, de
legalábbis úgy érzi, feleslegesek a sebességkorlátozások. Ő
úgyis annyival megy, amennyivel éppen akar, és bántja, hogy
ezért sokszor kell kinyitnia a pénztárcáját. (Egy halk tanács
arra az esetre, ha az illető magára ismer, és olvassa e
sorokat: ha ezentúl időben útnak indul, és nem lépi át a
megengedett sebesség határt, valószínűleg nem fogják majd
emiatt megbüntetni a rend őrei.)
Az ilyen vezetőket talán csak összefogással tudjuk rávenni
arra, hogy észrevegyék, mások is vannak az utakon, akiknek
ugyanannyi joguk van részt venni a közlekedésben, és ami
rendkívül fontos, ezeknek a gyalogosoknak, kerékpárosoknak
és autósoknak joguk van ahhoz, hogy a renitensek ne veszé-
lyeztessék biztonságuk, testi épségük. Mert a közlekedés egy
közösségi „játék”, amelyben minden résztvevőnek ugyanany-
nyi joga és felelőssége van.
Éreztessük tehát egymással, hogy mi telkiek figyelünk
egymásra az utakon, és megvetjük azokat, akik a közösségi
(és KRESZ) szabályokat felrúgva közlekednek és veszé-
lyeztetnek bennünket. Hátha így végre elér az „üzenet”
azokhoz, akikhez eddig nem még nem tudott.

szb

Közlekedésbiztonság: 
fogjunk össze a még hatékonyabb kampányért!
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Egy nap az egészségünkért

Nagy hagyománya van Telkiben egy olyan őszi ren-
dezvénynek, amelyen minden az egészségről, a helyes élet-
módról, étkezésről, és a sportról, testmozgásról szól. Ez az
Egészségnap, amely idén szeptember 20-án, több helyszínen
várta a helyieket.

A számos sportprogram közül elsőként a futók teljesítményét
emelnénk ki. A sok induló közül a 7 és fél kilométeres távon a
férfiaknál Bíró Bálint, míg a nőknél Polster Ágota volt a leg-
gyorsabb. Ők elismerésként a Globall különdíjában részesül-
hettek, amely 3 nap/2 éj szállást takar 2 főre, félpanzióval, kor-
látlan wellness-szel a sporthotelben. 4 kilométeren Hajdó Nelli
lett az első, őt Módos Panka, majd Ráduly Nóra követte. A
családi kategóriában Szegvári Levente és András nyert.

A tornateremben komoly mérkőzésen, szoros küzdelemben
telki női kosárcsapata  legyőzte Budakeszi alakulatát. A tol-

laslabda családi bajnokságot Dr. Gecse Zsuzsa és Hambuch
Berti nyerte, akik szintén bezsebelhették a Globall különdíját,
és élvezhetik a felajánlott wellness kikapcsolódást. Hasonlóan
a Nyugdíjas klubhoz, amelynek tagjai a Főzőversenyen
diadalmaskodtak.

A műfüves focipályán is jó hangulatban zajlott le a házi bajnok-
ság. Egy hasznos közlekedésbiztonsági, és egy remek Nordic
Walking bemutatón vehettek részt az érdeklődők, sőt, a
Budakeszi Lovasklub révén bárki számára lehetőség nyílt
lovaglásra is. A gyermekek játszóházban gyűjthettek
élményeket, aki pedig egészségi állapotáról szeretett volna
részleteket megtudni, többféle szűrővizsgálaton vehetett
részt.

szb
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Közel másfélszáz zsáknyi káposzta. Ennyi finom vecsési
került a bödönökbe, vödrökbe, és a többi, csömöszölésre
alkalmas edénybe, hogy megkezdődjön a savanyításuk az
idei Falukáposztáján.

Október 18-án délután meg is telt a Pajta a falu apraja-nagyjá-
val, szorgos kezek által készültek a savanyú káposzták.
Autentikus zene mellett ki-ki a saját, jól bevált csömöszölési
technikájával készítette a finomságot, és az újak is kaphattak
segítséget a rutinosabbaktól.

Mindeközben senki nem maradhatott éhen sem, hiszen Bar-
tos György főszakácsnak és a többi lelkes segítőnek
köszönhetően a Faluházban fenséges töltött káposzta, az
udvaron pedig Bánó Attila jóvoltából rendkívül finom Telki
Káposztás Slambuc hívogatta az ízek szerelmeseit.

A kellemes hangulatú rendezvényen a csömöszölést
követően egy horvát, szerb és macedón táncház fogadta a
nagyérdeműt. Dávid Anna és a Kokukk szervezésének hála a
korábbiakhoz hasonlóan idén is a pécsi Vizin Zenekar szolgál-
ta a talpalávalót, és remek élményekkel gazdagodhatott, aki
ezen az estén ellátogatott a Faluházba.

Köszönjük a szervezőknek és az önkéntes segítőknek, hogy
ezúttal is egy nagyszerű rendezvényen savanyíthattunk, ehet-
tünk-ihattunk és szórakozhattunk.

szb

Fotók: Olasz Krisztina (Táncház), 
Szilágyi Balázs (Falukáposztája)

Falukáposztája
Sokan készítették el saját téli savanyúságukat
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Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Vége felé járunk az évnek. Idén voltak klubnapjaink és utaztunk is.
Voltunk Pécsett, ahol egy helyi idegenvezető hölgyet kaptunk.
Mindent láttunk és nagyon meg voltunk elégedve. Ezután volt
egy klubnapunk, ahol nyár lévén kevesebben jöttünk össze, mint
szoktunk, de azért a hangulat jó volt.
Augusztusban Ausztriába utaztunk. Laxenburgban a kastélyt
néztük meg, amelyet Ferenc József épített egy szigetre. Kis kék
vonattal, majd komppal értünk a kastélyhoz. Magyar idegen-
vezető férfit kaptunk, aki megduplázva a látogatási időt na-
gyon sok érdekeset mesélt. Megnéztük később Badenben a
300-féle, nyíló rózsákkal teli parkot is.
Az Egészségnapon Böbe elhozta grillsütőjét és az iskola előtt
sütöttük a finom kolbászt, hozzáadva a magunk készítette
salátát. Nagy sikere volt, kár, hogy viszonylag kevés embert
érdekelt az egészségének ellenőrzése. A Terike által meghirde-
tett főzőversenyen három csapat vett részt. A fődíj egy
hétvége volt a Globallban két személyre. Ezt a Böbével nyertük
el és majd valamikor igénybe is fogjuk venni.
A legutóbbi, október 8-i klubnapunk nagyon jól sikerült.
Bevásároltunk férjemmel, majd mindent elvittünk a Pajtába, ahol
már várt Terike, Böbe, Ilike, Klárika. Ezután délután 1 órakor Laci
befűtött, és elkezdtük a főzést, amelyet Terike felügyelt. 46-an
voltunk a nagyon jó hangulatban töltött eseményen.
Megbeszéltük, hogy november 5-én Székesfehérváron meg-
nézzük a Seuso-kincseket, amelyeket idén vásárolt vissza Ma-
gyarország. Ez egy klubnapunk helyett lesz majd.

Decemberben adventi ünnepségen veszünk részt és ezzel ezt
az évet lezárjuk. Meg kell emlékeznem három nyugdíjasunkról
is, akik sajnos idén távoztak közülünk. Babík István 74, Zagler
Ernő 68, míg Kiglics Julika 83 éves volt. Nyugodjanak békében!
A lapzártánk után rendezett, október 18-i Falukáposztáján mi
leszünk a segítők, és sokan csömöszölnek is, hogy télen a
finom, saját készítésű káposztát ehesse a család. Jó étvágyat
hozzá!
További szép napokat! Szeretettel üdvözlök Mindenkit!
Ha bárki szeretne hozzánk csatlakozni, szeretettel várjuk!

Schaffer Márta
Tölgyfa u. 4.

Telefon: 06-26-372-456

Az Egészségnapot követő hétfőn,
szeptember 22-én előadást tartott
Telkiben Tóth Gábor táplálkozás szak-
értő, akit az egyik kereskedelmi rádió
reggeli, „E-mentes övezet” című adá-
saiból ismerhetünk.
Az este során sok érdekes és hasznos
információt hallhattunk a szakértőtől,
megszokott, élvezetes tolmácsolá-
sában. Az élelmiszeripar árnyoldalairól
beszélt, arról, hogy nap mint nap

manipulálnak minket, fogyasztókat, és arról, hogy mit együnk
és mire figyeljünk a bevásárlásaink során. Tanácsokat adott,
hogyan próbáljunk meg a mindennapjainkba „apró trükköket”
beiktatni, amivel magunk és családunk egészségét meg-
őrizhetjük.
Az előadásra nagyon sokan eljöttek, ami jelzi, hogy Telkiben
is egyre többen szeretnek tudatosabban élni, étkezni. A nagy
érdeklődés arra ösztönözte a szervezőket, hogy bővítsék
ezt a témát és előadássorozatot szervezzenek falunkban. Az
ezeken hallottak gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése
érdekében pedig már tervezik egy főzőtanfolyam indítását

is, ahol egészséges és könnyen elkészíthető, de mégsem
egyhangú ételek elkészítését mutatják meg a jelentke-
zőknek. Nem mindennapi, de könnyen beszerezhető alap-
anyagokkal ismerkedhetnek meg majd a résztvevők, kevés-
bé ismert ételkészítési technikákat mutatnak meg számukra,
és egy harmonikus szemléletet, amelyben élvezet a főzés
minden lépése, a bevásárlástól a tálalásig.
Aki lemaradt az előadásról, vagy szeretné újra megnézni, a
vitalmania Facebook oldalán megtekintheti.

Pellikán Nóra

A Nyugdíjas klub hírei

Tudjuk-e, hogy mit eszünk?
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Nívós kiállítást rendeztek szeptember 26-a és 28-a között a
Báder-Magyar Házban. A Zsámbéki-medencében alkotó két
művész, Horváth Mária budajenői festő „Jelképek” és
Callmeyer László telki építész „Képek másképpen” című kiál-
lítására sokan voltak kíváncsiak. Nem véletlenül, ugyanis
mindkettőjük számára rendhagyónak számított az esemény.
Horváth Mária sokáig reklámgrafikával foglalkozott a Derkovits
Alkotóközösség tagjaként. Kilenc éve költözött Budajenőre,
ahol immáron teljesen a festészetnek élhet. Munkásságából
mindenképpen érdemes kiemelni a pincesori akvarellsoroza-
tát, az Öregtemplomról készült olajfestményeket, és izgal-
masak a görög szigetvilág színes házairól temperával
készített festményei is. Sok portrét készít, de a környező
világ és a csendéletek is megjelennek képein.
„Jelképek” című kiállításában az elmúlt háromezer év vallá-
sainak, mondáinak szimbólumait jelenítette meg. Célja, hogy
bemutassa, a világon minden korban, a Föld minden pontján
jelen voltak a nemes eszmék és az ember mindig kereste az
élet értelmét, célját.
Callmeyer László 1990-ben költözött Budapestről Telkibe,
ahol érdeklődése a vidéki környezet hatására a tradicionális
építészeti jegyeket őrző családi házak és közintézmények
tervezése felé fordult, amelyben igazán önmagára talált.
Műveiben az ember és élettere valódi harmóniáját keresi, amely-
nek létrejöttéhez minden házánál holisztikus szemlélete vezeti
el.

Építészeti munkái mellett nemrégiben újból az ecsethez nyúlt,
és szenvedélyének élve különleges reliefeket fest, amelyben
régi nagy mesterek műveit idézi sajátos átiratban. A kiállításon
is látható alkotásaival nincs más célja, mint hogy
gyönyörködtesse közönségét, és persze önmagát, miközben
elmerül a nagy mesterek különös világában és képei
üzenetével mégiscsak erre készteti közönségét is. Fest-
ményei színesek, dekoratívak és egy sajátos világot
teremtenek.

szb

Rendhagyó kiállítás Telkiben
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Immáron tizenhárom éve október 18-án, Szent Lukács, a festők
védőszentjének ünnepén rendezik meg a Magyar Festészet
Napját. Telkiben a Pipacs Galéria hat éve csatlakozott az orszá-
gos kezdeményezéshez és idén október 17-én rendezte meg
hagyományos ünnepi kiállítását.
A kiállítást Deltai Károly polgármester nyitotta meg, majd
következett a művészek bemutatása. A látogatók megismerhet-
ték a Mestert, Nógrádi Katalint, és Tanítványait, Horváth Mónikát,
Soós Zsuzsannát, Solti Erzsébetet.
Idén ismét egy új, Telkiben eddig még be nem mutatott technikát
is megcsodálhattak az érdeklődők. Az úgynevezett Bob Ross
technika lényege a gyors, nagy ecsettel való munka, amelynek
során a cél az abszolút realista hatás elérése, minden előraj-
zolás, szerkesztés nélkül. Ezt a technikát alkalmazták a kiállító
művészek a tájképeiken.
Szakmailag erős (szinte az összes alkotás zsűrizett volt), szín-
vonalas, szemet és lelket gyönyörködtető kiállítást csodálhattak
meg az érdeklődők. A művészek bemutatása után immár ha-
gyományosan a Pipacsvirág Általános Iskola és a Kiss Zenede
Telki Tagozatának növendékei adtak műsort.
Először egy gyönyörű éneket hallhattunk Sepp Yvette Nimol
előadásában, majd következett egy szép Lázár Ervin próza, a
Kék meg a sárga címmel, amelyet Mészárik Márta tolmácsolt.
Végezetül Csiba Anna Sára gitárjátékát élvezhette a nagyérdemű.

Az esős, őszi idő sem tántorította el látogatóinkat, ismét ren-
getegen látogattak el a galériába, ami idén is szűknek bizonyult.
Köszönjük a művészeknek, hogy elfogadták a felkérést, és
megismerhettük őket, valamint alkotásaikat. Köszönjük a láto-
gatók érdeklődését, a Buda Környéki Televízió részvételét,
valamint önkormányzatunk támogatását.
Találkozzunk jövő májusban!

ZA

VI. Festészet Nap Telkiben
A Mester és Tanítványai kiállítás megnyitóján jártunk
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Szombaton délelőtt gyönyörű őszi napsütéses időben tartot-
tuk meg a Családi Napot, amire sok óvodás kisgyermek és
családja ellátogatott.
A gyerekek nagyon élvezték a különböző mozgásos ügyessé-
gi feladatokat: madárfióka-mentést, tojásszállítást akadálypá-
lyán, mezítlábas pályát. A kézműveskedésbe bekapcsolódtak
az anyukák is, így számos remekmű készült el természetes ala-
panyagokból. Az erdei gyümölcsökből készült lekvárok és
szörpök kóstolója is sok érdeklődőt vonzott. A környezet-
ismereti játékokat kicsik és nagyok is kipróbálták, tesztelve
tudásukat.
Az óvoda kertje immáron 10 éve Madárbarát Kert. Az érdek-
lődők megismerkedhettek az udvaron kihelyezett különböző

madárvédelmi berendezésekkel (odúk, itató, etetők), azok
karbantartásával, és a madárbarát kert kialakításának módjá-
val, valamint egyéb állatvédelmi berendezések (békamenhely,
süngarázs, darázsgarázs, stb.) kihelyezésével.
Átadásra kerültek a madáretető-készítő pályázat díjai is. Min-
den beérkezett madáretető alapos és gondos munkával
készült, ötletes megoldásokkal - egyik szebb, mint a másik.
Igazán elismerést érdemel minden pályázó, a remek
madáretetők elkészítéséért és a pályázaton való részvételért.
A díjazottak értékes madárbarát könyvet és madáreleséget
kaptak.
A pályázat eredménye:
1. helyezett: Tóth János
2. helyezett: Nádasi Lajos és családja
3. helyezett: Hoós Brigitta
4. helyezett: Jánosi István és családja

A nap csúcspontja a kisállat-bemutató volt. A bemutatott kisál-
latok között volt egér, patkány, vadászgörény, nyest, róka, borz
és kutya. Az „Alkalmazkodás mesterei” című humoros és vidám
előadás során megismerhettük a már lakott területeken is fel-
bukkanó erdei állatok életmódját, szokásait, viselkedését.
A Családi Napon kicsik és nagyok pozitív élményekkel,
emlékekkel gazdagodhattak és egy kellemes délelőttöt tölt-
hettek együtt a családok.

Vass Imréné
Kokukk Egyesület

Fotók: Dr. Horváthné Szabó Katalin

Családi Nap az óvodában
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Egyházközségi bál

2014. november 8-án 19 órától sok szeretettel hívunk és
várunk minden telki lakost és hozzátartozóját – felekezeti ho-
vatartozás nélkül – a telki iskola aulájában megrendezendő
jótékonysági bálra.
Lesz élő zene – tánc – tombola – büfé, minden, ami az
önfeledt szórakozást biztosítani hivatott.
A bál bevételét idén is a templom felújítására fordítjuk.
Jegyek kaphatók a vasárnapi szentmisék után és a bál napján
a helyszínen.
Belépőjegy: 1500 Ft
Támogató jegy: 2000 Ft (aki nem tud, vagy nem akar eljönni,
de célunkkal egyetért s szívesen támogatja a templomi
munkálatokat)
Ingyenes belépő: a 18 év alattiak számára
A bállal kapcsolatos bárminemű kérdését felteheti: Baltási
Klára 06-26-372-276

Elsősegélynyújtásban elsők
vagyunk

Szeptember 30-án, a hivatal szervezésében - első körben -
16 fő vehetett részt egy akkreditált elsősegélynyújtó tan-
folyamon.
Az egész napos tanfolyam keretében elméleti és gyakorlati
oktatás folyt, amely a felnőtt-, gyermek- és csecsemőellátást
foglalta össze. Megtanultunk légzést ellenőrizni, lélegeztetni,
újraéleszteni, defibrillálni, sebeket ellátni. A cél elsősorban
az, hogy baleset, vagy rosszullét esetén, amíg az orvosi segít-
ség megérkezik, el tudjuk látni a beteget, illetve egy esetleges
légzésleállásnál fenn tudjuk tartani a keringést.
Deltai Károly polgármester törekvése az, hogy a faluban annyi
elsősegélynyújtásra felkészített ember legyen, hogy 20 Telki
lakosra jusson egy. Ez egyébként országos viszonylatban is
kiemelkedően magas szám, és az előadást tartó mentősök
véleménye szerint nagyban segítené a munkájukat, valamint
javítaná az életben maradás esélyeit. Ezért elsősorban olyan
emberek vettek részt a tanfolyamon, akik gyerekekkel
foglalkoznak, vagy munkájuk során sok emberrel vannak
körülvéve, így például tanárok, edző, óvodapedagógus, böl-
csődei gondozónő, hivatali dolgozók.Ők most vizsgát is tet-
tek - amelyről tanúsítványt is kaptak -, amit kétévente meg
kell majd ismételniük.
Telkiben jelenleg három helyen van teljesen automata defibril-
látor (orvosi rendelő, iskola, Globall Football Park&Sportho-
tel), amelyet bárki tud használni. Ennek a készüléknek az
alkalmazása az újraélesztéssel párhuzamosan végezve sok
ember életét mentheti meg, ezért a gyakorlati oktatás az
elsődleges sebellátás mellett lényegében erről szólt.

Jó lenne, ha a faluban nyilvános lenne az elsősegélynyújtó
személyek névsora, így egy baleset esetén rögtön tudnánk
olyan segítséget hívni, aki a mentősök megérkezéséig szak-
szerű ellátást nyújtana.

Kamlah Szilvia

Madárgyűrűzés novemberben

A Kokukk Egyesület szervezésében november 23-án vasár-
nap 10-től 13 óráig újra madárgyűrűzés lesz a telki-budajenői
erdő szélén, az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény nyitótáblája
előtti padoknál.
A madárgyűrűzés célja a vadon élő, befogott madarak állapot-
felmérése, és jelölő gyűrűvel történő egyedi megjelölése,
amely lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy a
madarak életmódjáról, vonulásáról, az egyedszám változá-
sairól, állapotáról információkat és adatokat gyűjtsenek
kutatási célokból.
A madárgyűrűzést a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szakembere végzi.
Kérjük, hogy a madarak biztonsága érdekében a madár-
gyűrűzésre kutyát ne hozzanak! A helyszín megközelíthető a
budajenői Rozmaring utca végétől a tanösvényt jelző zöld
makk jelzésen. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők!
Esős idő vagy nagy szél esetén a gyűrűzés elmarad. Érdek-
lődni a 06-70-388-7168-as számon lehet.

Kokukk Egyesület
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Fock Máté immáron tizenhét
éve él Telkiben, művész
család tagjaként. Édesanyja,
Dombi Lívia üvegtervező,
édesapja, Fock Jenő
Mátyás pedig képzőművész.

Az alkotó eleinte szobrász-
nak tanult a Képző- és Ipar-
művészeti Szakközépisko-
lában, majd egy rövid fes-
tészeti kitérő mellett a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyete-
men szerzett diplomát
grafikusként.

Munkái a képző- és iparművészet határmezsgyéjén mozog-
nak. Mivel sokat segített édesanyjának munkáiban, egyszer
csak azon kapta magát, hogy formatervező lett. Jelenleg is
két, egyedi találmánya, különlegesen átalakított teherszállító
motorja van kiállítva a Bálna Budapestben. Műveiben nagy
szerepet játszik a dinamika, a formákat úgy alakítja, hogy azok
a mozgást imitálják, vagy akár mozgásba hozhatók legyenek.
Fontos számára az is, hogy alkotásai mögött legyen egy
megragadható mögöttes tartalom - reméli, hogy általuk tud
valami pluszt adni a műkedvelő közönségnek.

A jelenleg is kiállított motorjai, a „Motorfocker Cargo Scooter”-
ek megalkotását tartja eddigi legnagyobb sikerének, mivel
ezek a speciális járművek már szerte a világban láthatók
voltak. Büszke „Csúcsidőn kívül” című művére is, amellyel
szerepelt az Országos Keresztény Ikonográfiai Biennálén.
Nagy elismerésnek tartja azt is, hogy az Országos Kis-
plasztikai Biennálén „Nyúlárny-hajtány”-a is jelen lehetett.

Telkiben azt kedveli, hogy nyugodt légkörű, szélsőségektől
mentes hely, ahol békében élhet mindenki.

szb
A címlapképet és a cargo scooterről készült fotót

fényképezte: Somlói Kolos

A hónap alkotója: Fock Máté

Önarc

Motofocker

Lów-budget Nyúlárny-hajtányCsúcsidőn kívül
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Telki Bike Team a velencei 24 órás
mountain bike versenyen!
Szeptember 27-28-án ismét büszkék lehettünk Telki lelkes MTB
csapatára, akik a Tó-sport Kft. által rendezett velencei 24 órás
megmérettetésen kiválóan teljesítve erősítették kis falunk jó hírét.
A csodálatos Pákozd-Sukorói Arborétum és Szabadidő Park
másodszorra adott otthont a terepkerékpár verseny szerelme-
seinek, melyen a versenyzőknek megszakítás nélkül 24 órán
keresztül kellett a 2,88 km hosszúságú kijelölt pályán minél több
kört megtenniük.
Az időjárás kegyes volt a sportolókhoz ezen a jelentős
eseményen. Nappal sokat sütött a nap, nem esett az eső,
kellemes melegben lehetett versenyezni, valamint az éjszakai
szakaszt nem kellett megszakítani a tavalyival ellentétben, amikor
rendkívül hideg volt. 
Kis falunk Bankó Andrea hathatós szervezésének köszönhetően
több csapattal is képviseltette magát:
Telki Bike Team Csajok csapat, akik kategóriájukban első helye-
zést értek el, összesen 127 körrel! Tagok: Bankó Andrea, Baksay
Tünde, Sütő Adrienne, Herbert Andrea, Kiss Zsuzsi, Benke Gabi.
Telki Bike Team Ászok csapat, akik kategóriájukban harmadik
helyezést értek el, összesen 153 körrel! Tagok: Novotny György,
Schmaus Vilmos, Varga László, Kalmár-Nagy László, Fekete
András, Komjáti Róbert.
Telki Bike Team Nagypapa-Apa-Fia csapat, akik kategóriájukban
ötödik helyezést értek el, összesen 111 körrel!
Tagok: Szombati András, Szombati Marci, Farkas Tamás, Farkas
Dani, Gajda József.
Telki Bike Team Lazák csapat, akik kategóriájukban hetedik
helyezést értek el, összesen 68 körrel!
Tagok: Izsák Tibor, Nagy Kálmán, Bogdán Csaba, Tóth Zoli és
Gyula.
A hangulat remek volt, köszönhetően a Telkiből érkező
szurkolótárbornak, akik még zászlót is hoztak magukkal. Külön

köszönet Benke Ákosnak, aki a megfáradt versenyzőknek frissí-
tésül remek grillpartival kedveskedett!
A teljesség igénye nélkül íme néhány idézet néhány résztvevő
versenyző érzéséről:
Kalmár Laci: „Nagy élmény volt, hogy 24 órán át veletek tekerhet-
tem és ennyi kiváló embert megismerhettem. Köszönöm... de
soha többé ne hívjatok :-) Elég sokféle sportot űztem már, de úgy
tapasztaltam, hogy ennyi „őrült” ritkán verődik össze egy ilyen
kis területen. Azt meg különösen nagyszerű volt érezni, ahogy min-
denki a csapatáért az utolsó csepp energiáját is beletette ebbe a
versenybe - pedig a végén már nem volt belőle sok…”
Novotny Gyuró: „Az első 20 km pozícióharcokkal telt, utána
elhagytuk a vélt ellenfeleket és békésebben, de egymás kerekét
szem elől nem tévesztve nyomtuk tovább kb. az 50. km-ig. Nem
emlékszem mikor hajtottam ki magam ennyire.”
Bankó Andi: „Nagyon jól éreztem magam veletek és a lányoknak
külön köszönet a részvételért és önmaguk leküzdéséért. Jó kis
csapat voltunk ismét! A finisben egyszer csak megjelent egy Telki
zászló, amit Erika és Józsi lengetett, ettől teljesen meghatód-
tunk.”
Herbert Andi: „Először is köszönöm Andinak és Tündének, hogy
belerántottak ebbe az őrületbe, amit most már egészen biztosan
túléltem :-) …és nem utolsó sorban a sok-sok felszerelést, ami
nélkül lehetetlen lett volna a részvételem! Nagyon jól esett ez az
önzetlen, odafigyelő törődés! Valóban ennyi vidám, jókedvű,
összetartó, küzdeni tudó emberrel nem találkoztam még egy
helyen!”
Ezúton szeretnék gratulálni Telki Hőseinek!

Baráti üdvözlettel, Józsa Nándor
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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek: 
Antal Zsombor és Varga
Tímea gyermeke: Varga
Jázmin Izabella
Németh Zoltán és Nagy Éva
gyermeke: Németh Marcell
Varga Zoltán és Varga Asz-
talos Eszter gyermeke:
Varga Domonkos

Sok boldogságot
kívánunk!

Kennelköhögés

Az őszi-téli időszakban gyakran jelentkeznek az állattartók
azzal a panasszal, hogy kutyájuk erősen köhög, krákog,
mintha félrenyelt volna valamit, érdemes ezért néhány szóban
tájékoztatni a kutyatartókat e betegségről, melynek „ken-
nelköhögés” a neve.

Milyen tünetekkel jár a betegség?
A kutyák fertőző légcső és hörgőgyulladását „ken-
nelköhögésnek” nevezzük. Ez egy összefoglaló elnevezés,
hiszen a betegségnek számos fertőző oka lehet, a tünetek
azonban megegyeznek: a kutya rendszerint láztalan, élénk,
eszik, iszik, azonban erősen köhög. A köhögés lehet száraz,
de akár nedves („produktív”) is, amikor az állat fehér, habos
váladékot köhög (szinte öklendezik) fel, amit sok gazdi
hányásnak gondol. Sok esetben tüsszögés, savós
orrváladékozás is előfordul.
Esetenként szövődményként tüdőgyulladás is kialakulhat,
illetve a másodlagos fertőzések miatt gennyes orrfolyás,
kötőhártya-gyulladás is jelentkezhet - ilyenkor természetesen
a kutya már bágyadt, lázas, étvágytalan lehet.

Mi okozza e betegséget?
Számos vírus képes felső légúti megbetegedést - ken-
nelköhögést - okozni. Néhányat érdemes megemlíteni, így a
parainfluenza, adenovírus, herpesz és reovírusok illetve a
légzőszervi coronavírus.

Milyen kezelési lehetőségek vannak?
A betegség sokszor magától is elmúlik, mint az embereknél
egy „megfázás”. Azonban gyulladáscsökkentőkkel, köhögés-
csillapítókkal, vagy éppen hurutoldókkal, immunerősítő
szerekkel, vitaminokkal, és szükség esetén antibiotikummal a
betegség lefolyása gyorsítható, a tünetek (főképp a kínzó
köhögés) enyhíthetők. 
Köhögés esetén feltétlenül érdemes állatorvosnak megmutat-
ni a kutyát, hogy a fentiek ideális kombinációjával a beteg a
lehető leggyorsabban felépüljön, és ne alakuljon ki súlyos
másodlagos fertőzés, mely tüdőgyulladáshoz is vezethet.
Fontos a beteg állatok pihentetése, pépes eleség etetése,
illetve a kutyatársakkal való találkozások korlátozása, hiszen
ne feledjük, fertőző betegségről van szó!

Lehet-e a betegség ellen védekezni?
Igen, néhány éve rendelkezésre áll védőoltás, melyet az
állattartó beadathat a kutyájának. A megbetegedés esélye
védőoltással nagyban csökkenthető, így főként a nagyobb
kutyatársaságban megforduló ebek (közös séták, kutyaiskola,
panzió, kozmetika, stb.) esetében feltétlenül ajánlott.

Mi a helyzet, ha a kezelés ellenére a kutyá-
nak nem szűnik a köhögése?
A kennelköhögés gyakran „makacs” fertőzés; lassan múlik el,
így lehet, hogy a javulás elmaradása csak a lassú kórlefolyás
eredménye. Elképzelhető azonban, hogy másodlagos fer-
tőzés alakult ki, esetleg egy tüdőgyulladás kezdődik, vagy
valamilyen háttér ok (pl. légcső problémák) miatt nem javul
az állat állapota. Ekkor kiegészítő vizsgálatok lehetnek szük-
ségesek (pl.: légúti váladék tenyésztéses vizsgálata, mellkas
röntgen-felvétel, stb.).
Ezért is fontos, hogy a kezelő állatorvos egy kontrollvizsgálat
kapcsán mindig találkozzon a kutyával, és el tudja bírálni,
hogy megfelelően javult-e az állapota.

Összeállította: dr. Fenyves Ildikó, dr. Paulina Anna
Klapka Állatklinika, Budakeszi

www.allatorvos.net
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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.

19

www.telki.hu



20 Természet

2014 október

A Pilisi Parkerdő Zrt. 25 férőhelyes parkolót és egy erdei
pihenőhelyet épített, parkot és romos épületeket újított fel a
Budai-hegység-beli Nagy-Kopaszon található Csergezán Pál-
kilátó közvetlen közelében, a Hideg-völgyben. Az idén nyáron
indult beruházás nem csak a természetjárók kényelmét,
hanem a biztonságukat is szolgálja.
A kilátóhoz vezető zöld háromszög-jelzésen, a Telkibe
vezető közút melletti Hideg-völgyi erdészháznál eddig is
sokan parkoltak a kilátóhoz igyekvők közül, ami – tekintettel
az út nagy forgalmára – balesetveszélyes volt. A most kialakí-
tott parkolóba való ki- és behajtás biztonságossá vált, ráadá-
sul a buszmegállót is áthelyezték, így a gyalogosok számára
is egyszerűbbé, veszélytelenebbé vált a közlekedés.
Az erdőgazdaság a helyszínről nagy mennyiségű szemetet
szállíttatott el, miután a parkoló melletti, 4000 m2-es elbozó-
tosodott parkrészt is megújította és kitakarította. A Pilisi Park-
erdő Zrt. egy új erdei pihenőhelyet is kialakított, ahol öt
tűzrakóhely, hinta és homokozó, padok és asztalok, fedett
pihenőhely várja a látogatókat. A közeljövőben a régi
épületek felújításával büfét és bemutatóteret terveznek
kialakítani.

A parkolótól a zöld háromszög-jelzés a már útközben is szép
látványt kínáló Tarnai-pihenőn vezet keresztül a mintegy két
és fél kilométerre található Csergezán Pál-kilátóhoz, ahonnan
teljes körpanoráma nyílik a Budai-hegységre és a Zsámbéki-
medencére.

Forrás: parkerdő.hu

Átadták a Hideg-völgyi parkolót és
pihenőhelyet


