


Közeledünk az év végéhez és ez
az időszak mindig a következő
év tervezéséről szól. Most sincs
ez máshogy. Készül a következő
esztendő költségvetési tervezete,
felmérjük a feladatokat és a
lehetőségeket, követjük a tör-
vénykezés változásait és igyek-
szünk felkészülni mindarra, ami a
következő időszakot meghatá-
rozhatja.
A törvénykezési időszak önkor-
mányzatokkal kapcsolatos vál-

tozásaira tekintettel idén nem kell elkészíteni a koncepciót
november végéig, de mi azért megtesszük, még akkor is, ha
később módosítani kell. Nagyon nehéz úgy végleges koncep-
ciót készíteni, hogy közben a meghatározó feltételek változ-
nak, de megtesszük, amit lehet. Számos, lakosságot érdeklő
kérdéssel hasonló a helyzet: várjuk az országos szabályozást,
melyhez igazodnunk kell és megpróbálunk felkészülni a külön-
féle irányú változásokra.
Az már most egyértelmű, hogy nem könnyű év vár ránk. Az
önkormányzat újabb forráselvonást már nem bír ki a jelenlegi
szolgáltatási színvonal és bevételi lehetőségek mellett,
reméljük, hogy nem is lesz ilyen. A tapasztalatok azonban
óvatosságra intenek: a rendszerváltás óta évről évre, ciklus-
ról ciklusra szűkül az önkormányzatok mozgástere. Az idei év
azért is lesz igen nehéz, mert a válság hatása jelentős
mértékben most jelenik meg az önkormányzati gazdálkodás-
ban. Ha a vállalkozói szektor „feltámad”, és beindul a
növekedés, annak hatása is csak néhány év múlva mutatkozik
majd meg az önkormányzatnál, ez az adóbefizetések és vissza-
térítések természetes rendje.
Az önkormányzat gazdálkodása rendkívül takarékos és to-
vábbra is a biztonságra törekszünk. Az iskolafejlesztés - kor-

mányzati döntés miatt - elhúzódó beruházásán kívül, melynek
forrását elkülönítettük, más beruházás jellegű fejlesztésre nem
készülünk, így a gazdálkodási szempontból legnehezebb
első negyedév is kiegyensúlyozott. A cél most az üzemeltetés
és fenntartás biztosítása a téli időszakban.

Szép, elhúzódó nyár-ősz van mögöttünk, de mire a Napló
megjelenik, már valószínűleg kopogtat a tél a kapun. Az önkor-
mányzat a szokásos módon felkészült a télre, bízom benne,
hogy télies lesz, fehér karácsonnyal, de abban is reményke-
dem, hogy a mostanában jellemző extrém időjárási viszo-
nyok nem lesznek jellemzőek.

Ahogy a régi háztartásokban, úgy az önkormányzatnál is a téli
időszak ad lehetőséget arra, hogy felkészüljünk a jövő év
teendőire. Most készülnek a karbantartási tervek és most
készítjük elő a következő év, évek esetleges fejlesztéseinek
hátterét is.

Azzal kezdtem ezt a bejegyzést, hogy nehéz évünk lesz.
Zárásként is vissza kell kanyarodnom ehhez a gondolathoz. A
következő időszak a fejlesztések tekintetében is új megoldá-
sokat követel. Minden egyes fejlesztéshez sokkal több munka,
és sokkal kiterjedtebb kapcsolati rendszer lesz szükséges,
mert a fejlesztéseket a jövőben csak többforrású, egyedi kon-
strukcióban lehet elképzelni. Pályázati forrás, önkormányzati
önrész, állami támogatás, támogató cég, vagy szervezet,
szponzor, mecénás, beruházó partner, vagy más szereplők
vegyes, de közös összefogása nélkül a fejlesztések nem
tudnak megvalósulni. Ezért minden egyes fejlesztési
elképzeléshez, még a tervezési szakaszban várom azoknak a
segítő javaslatait, ötleteit, felajánlásait és partnerségét, akik
az adott fejlesztéshez kapcsolódóan érdemben tudják segíteni
a tervezet megvalósulását.

Deltai Károly
polgármester
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Polgármester naplója
Év vége, év eleje - a tervezhetőség korlátai
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Íme az alpolgármesterek és 
bizottságok!
A képviselő-testület november 4-i ülésén megválasztotta a
bizottságok tagjait, és az általános, valamint a pénzügyekért
felelős alpolgármestert.

A testület általános alpolgármesternek Móczár Gábor
képviselőt, míg külsős, pénzügyekért felelős alpol-
gármesternek Takács Zoltánt választotta meg. Utóbbi az
ülésen jelezte, lemond tiszteletdíjáról.

A bizottságok összetétele a következőképpen alakul:

Szociális Bizottság
Elnök: Halász Terézia
Tagok: Szigeti Antal, Dr. Vida Rolland
Külsős tagok: Dr. Kiss-Leizer Márta, Baltási Klára

Pénzügyi Bizottság
Elnök: Földvári-Nagy László
Tagok: Fillinger Zsófia, Szigeti Antal
Külsős tagok: Király Péter, Láng Richárd

Az alpolgármesterek és a bizottsági tagok az ülésen letették
esküjüket.

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.

Alpolgármesterek és bizottsági tagok
megválasztása

A testület megválasztotta az alpolgármestereket és a bizottsá-
gi tagokat, akik letették esküjüket. (A témáról részletesen
külön cikkünkben olvashatnak.)

Takács Zoltán, társadalmi megbízatású külsős alpol-
gármester szerepével kapcsolatban elhangzott, hogy a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joga lesz, szavazati
azonban nem. Feladatai közé tartozik az éves költségvetés
elkészítésében való közreműködés és a nagyobb pénzügyi
tranzakciókkal (esetleges hitelfelvételekkel) kapcsolatos
tanácsadás. Ezeken felül a bonyolultabb pénzügyi döntések-
ben segíti majd a testület munkáját.

Az alpolgármesterek tiszteletdíjának
megállapítása

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§. (1)–(2) bekezdése
alapján Móczár Gábor és Takács Zoltán alpolgármesterek
tiszteletdíját bruttó 180.000 Ft-ban állapította meg. 

Takács Zoltán alpolgármester az ülésen jelezte, lemond
tiszteletdíjáról.

Az alapítvány alapító okiratának
módosítása

A képviselők módosították az Óvoda Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány Alapító Okiratát.

Boszorkányvölgyi közvilágítás

A képviselő-testület 45/2014. (IV.29.) számú Ö. határozatával
döntött arról, hogy az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hoz-



zájárulásával kiépítteti a Boszorkányvölgy területén a
közvilágítási hálózatot. A beruházás megvalósításához szük-
séges előirányzatot a 2014. évi költségvetés felhalmozási
tartalékkeretének terhére biztosították.

A testület 79/2013. (IX.10.) számú Ö. határozata értelmében a
Boszorkányvölgy közvilágítási hálózat kiépítésének költségei-
hez az érintett ingatlantulajdonosok 90%-os arányban kötele-
sek hozzájárulni. Az önkormányzatra hárul a beruházási költ-
ség 10%-a

A Boszorkányvölgy közvilágítási hálózat kiépítése elkészült, a
beruházás átadásra került. A megvalósított beruházás egy
ingatlanra jutó teljes költsége 232.000 Ft.

A 2014-es munka- és rendezvényterv
módosítása

A testület korábban, 1/2014. (I.25.) számú Ö. határozatával
elfogadta 2014. évi munkatervét. A képviselők úgy határoz-
tak, ezt eszerint módosítják: rendes testületi ülések időpont-
ja - 2014. november 27., december 18.

Könyvtár-fejlesztés

Az önkormányzat jelenleg sajnos nem tud eleget tenni jog-
szabályi kötelezettségének és nem tud könyvtárat működtetni.
Koncepciónk, és engedélyes tervünk ugyan már van a
kivitelezésre, azonban forráshiány miatt egyelőre nem tudjuk
megvalósítani a beruházást. Amennyiben pályázat merülne fel
könyvtár építésére, Telki indulni kíván rajta.

A Telki 175/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

A testület úgy határozott, hogy a Telki 175/1 hrsz-ú, 130 m2
területű, magánút megnevezésű ingatlant 100.000 Ft-ért
megvásárolja a Gyöngy sor Helyi Építési Szabályzat szerinti
szélességének kialakítása érdekében.

szb
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Szilveszterkor ismeretlen, vélhetően környéken lakó szemé-
lyek megrongálták a Fő utca és a Rákóczi utca
kereszteződésénél található kőkeresztet – számoltunk be az
eseményről januári számunkban felháborodva.
Azóta a keresztet az önkormányzat restauráltatta, és a -
korábban süllyedő - talapzatát is megerősítette, így az
immáron ismét régi fényében pompázva, megerősítve került
vissza helyére – pontosabban egy kicsit hátrébb, hogy ne
zavarja a gyógyszertár felől kikanyarodó autósokat a kilátás-
ban.
Óvjuk és vigyázzunk rá!

Megújult a kőkereszt
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Év végéig számíthatunk a
kéményseprőkre

A 2012. évi XC. törvény
és a 347/2012. (XII.11.)
Korm. rendelet vala-
mint a 25/2014. (III.21.)
BM rendelet értelmé-
ben előírt kötelező
k é m é n y s e p r ő - i p a r i
közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a

települési önkormányzat közigazgatási határain belül – a Ma-
gyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.
Telkit a Kft. kollegái 2014. március 1-től - a korábbi tájékoz-
tatóban közölt időpont helyett - december 31-ig keresik fel.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek.
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Így lesz nyitva decembertől
az okmányiroda

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budakeszi Okmányiroda és a
Budaörsi Kormányablak nyitvatartási ideje 2014. december 1-
től az alábbiak szerint változik.

Ügyfélfogadási idő:

Hét fő 7.00 - 17.00
Kedd 8.00 - 18.00
Szerda 8.00 - 20.00
Csütörtök 8.00 - 18.00
Péntek 8.00 - 16.00

dr. Szelenczy Gabriella
járási hivatalvezető

Iskolabővítés: zajlik 
a tendereztetés

Nemrégiben a Nemzeti Sportköz-
pontoktól zöld lámpát kapott az
iskolabővítés beruházásának
megvalósítása, így végre megin-
dulhatott a közbeszerzési eljárás,
amely javában zajlik.

Ahogyan már beszámoltunk róla, a vonatkozó 141/2014. (IV.
30.) Korm. rendelet alapján a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületén a Nemzeti
Sportközpontok és Telki Község Önkormányzata
együttműködésében emeletráépítéses intézménybővítést
valósít meg.
A megállapodás szerint az önkormányzat önrésze a teljes
beruházási költség 25%-a, de maximum 20 millió forint lehet.
A közbeszerzési eljárás megkezdődött, a Nemzeti
Sportközpontok koordinálja. A beruházás kivitelezéséhez Telki
műszaki ellenőrt delegál.

szb

Széljegyzet köz-ügyeinkhez

Képviselőként településünk összes
lakójának érdekeit képviselem,
függetlenül attól, hogy elmentek-e
szavazni, engem támogattak-e vagy
nem a szavazatukkal.

Észrevételeikkel, kérdéseikkel, gondolataikkal itt érnek el:
– 06 30 967 0168
– zsofia.fillinger@gmail.com
– vagy egyeztetés után személyesen is találkozhatunk

Ezúton is szeretném megköszönni Mindannyiuknak, hogy
támogattak szavazataikkal! Egyik fontos célom, hogy a
képviselő-testület munkájáról a helyi lakosok minél
árnyaltabb képet kapjanak, s ezáltal gondolatok ébred-
hessenek aktuális ügyeinkkel és a településünk jövőjével
kapcsolatban.

A testület két alpolgármestert választott. Egy alpolgármester
választása kötelező, legfontosabb feladatköre, hogy
helyettesítse a polgármestert annak akadályoztatása vagy
távolmaradása esetén. A másik alpolgármester nem a
képviselők közül választatott, amire a törvény természetesen
lehetőséget biztosít. Nem tartom indokoltnak egy 4000 főt
még nem számláló településen két ilyen pozíció meglétét,
még akkor sem, ha ő lemondott a tiszteletdíjáról. Többszöri
kérdéseimre, hogy miért szükséges a település irányítása
szempontjából ez a pozíció, a következő válaszokat kaptam:

– szükségünk van a pénzügyi, gazdasági szaktudására,
melyeket ezzel a pozícióval szeretnénk meghálálni,

– ahhoz, hogy pénzügyi, gazdasági tárgyalásokat folytathas-
son, szükséges egy ilyen pozíció megléte, mert különben
nem veszik komolyan a tárgyaló partnerek.

A szaktudás átadásához nem gondolom, hogy szükséges ez
a pozíció, hiszen a szaktudását a pénzügyi bizottságban is a
település rendelkezésére bocsáthatná. A „választási szövet-
ség” létrehozásakor nem volt titok, hogy nem minden eddigi
tag indul, miért nem méretteti meg magát, aki ilyen pozíciót
szeretne betölteni a település vezetésében. 

Kitűnő, nagy tapasztalattal és helyismerettel rendelkező, és
most már egy szolgálati lakással is megerősített pénzügyi
vezető dolgozik a hivatalban. Érdeklődéssel várom, melyek
lesznek ezek a bonyolult és egyszerű szakértőkkel nem
megoldható pénzügyi tranzakciók, melyekhez ilyen
megerősítésre volt szükség… bár a választási kiadványok
azt sugallták, hogy Telkiben a legfontosabb dolgok teljesen
rendben vannak.

Fillinger Zsófia
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9.00-13.00 Adventi kézműves foglalkozás (Iskola ebédlő)
Gyertyaöntés, karácsonyi díszek és kopogtatók, origami díszek, gyöngy díszek,
ajándékdobozok készítése. Hozott anyag (!) esetén adventi koszorú készítésében is
segítenek a foglalkozás vezetői!

10.00 Az Iskola előtt felállított Falukarácsonyfa közös feldíszítése

10.00 Tombor Mónika Gombóc paci a lovaglásról - Tanulj velem
lovagolni! című könyvének bemutatója
Ha szeretsz valakit, érted a nyelvét. Különösen igaz ez a lovaglásra, ahol kettőtök
együttműködése vezet a sikerhez. Természetesen fontos, hogy minél gyakrabban
találkozz kedvenc lovaddal, finom falatokkal és simogatással kedveskedj neki, ám
lovagolni csak úgy tanulsz meg igazán, ha egy nyelven, azaz lovasnyelven beszéltek.
Tombor Móni lovasedző mestere ennek, és Gombóc paci segítségével most téged
is megtanít rá.

11.00 Bánó Attila Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig című
könyvét bemutatja Deltai Károly polgármester
Bánó Attila legújabb kötetében sem vállalkozik kevesebbre, mint amire az 55, illetve
az Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből című könyveiben törekedett.
Egy-egy érdekes és izgalmas történettel szeretne bepillantást nyújtani a letűnt idők
emberének életébe, s felkelteni az érdeklődést múltunk iránt. Olvashatunk többek
között a gyilkossággal vádolt Wesselényi Ferenc sorsáról, egy magyar jogtudós mél-
tatlan haláláról, Kinizsi Pál özvegyének dicstelen tetteiről, a birtokhalmozó Bakócz
Tamásról, az érsekújvári kémkedő kereskedőről és a magyar történelem számta-
lan érdekes figurájáról, botrányáról, kalandos történetéről.

11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház Hófehér és
Rózsapiros- Mikulásváró bábjáték előadását - óvodások-
nak és kisiskolásoknak - láthatjuk (Iskola ebédlő)
Nagy utazásra indul hősnőnk, bőröndje csuda dolgokat rejt. Előkerül egy mesés
könyv, melynek szereplője két rózsafából született leányka, egy kedves özvegy-
asszony, egy jóságos medve és egy gonosz törpe. Gyere velünk te is és légy részese
egy felejthetetlen, mesés utazásnak!
"Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy szegény
özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak egy házacskája, a házacska előtt egy
kertecske, s abban két rózsafácska:  fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon."

11.45 MEGLEPETÉS: 
A hírek szerint a műsor után idén újra ellátogat Telkibe a Mikulás. Reméljük, a put-
tonya ismét telis-tele lesz válogatott finomságokkal!

TELKI ADVENT ÉS MIKULÁSVÁRÓ

December 6-án, szombaton délelőtt az általános iskolába
várjuk a készülődőket és érdeklődőket!

Adventi vásárt a korábbi évek teljes érdektelensége miatt továbbra sem szervezünk.
Készülődjünk idén is együtt karácsonyra!
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Családi élet Telkiben
– fókuszban a babakocsis korosztály
Milyen Telkiben családként élni, gyerekeket nevelni? Mennyire
elégedettek a szülők az elérhető ellátásokkal, szolgáltatá-
sokkal, programokkal? Mennyiben befolyásolják a helyi infra-
strukturális, közlekedési és természeti, környezeti tényezők a
családok életvitelét? 

Most induló rovatunkban a fenti témákat járjuk körbe helyi
családok és a gyerekeket ellátó, velük dolgozó szakemberek
beszámolói alapján. Elsőként a legfiatalabb korosztályt, a
0-3 év közötti gyerekeket nevelő szülőket kérdeztünk meg.
A nyilatkozók közös vonása, hogy a Telkibe költözés előtt
valamennyien Budapesten éltek, de alapvetően szinte min-
denki a fővároson kívülről, az ország különböző részeiből
származik. A község választásakor fontos volt számukra a ter-
mészet közelsége és a jó minőségű levegő.

Egy baba kint, egy baba bent
A másfél éves Ádám az Öreghegyen lakik, szemben a Ten-
gelice utcai óvodával, melynek zsibongó gyerekcsapatához
egyszer majd ő is csatlakozni fog. Most a Csibe Bölcsi
Magánbölcsődébe jár, augusztus óta, mivel apukája és
anyukája napközben a fővárosban dolgozik. Ádám jól érzi
magát a bölcsődében, szereti a gondozónőket, és élvezi a
többi kisgyerek társaságát. Persze otthon is mindig talál vala-
mi érdekes elfoglaltságot, és nemsokára új játszótársa lesz,
hiszen szülei áprilisra várják a kistestvére születését.

Szabolcs 2006 óta lakik Telkiben, párja, Linda hat évvel
később költözött hozzá. „Az elején nehéz volt, mivel elég sok-
felé eljártam a barátnőimmel Budapesten, és féltem, hogy ezt
Telkiből már nem nagyon tudom majd megoldani” – mondta
Linda. – „Aztán megszületett Ádám, és hamarosan észrevet-
tem, hogy igyekszem úgy szervezni a dolgokat, hogy minél
ritkábban kelljen bemenni a városba. Csak dolgozni, meg a
családi és a baráti programok alkalmával járunk be, a vásárlá-
sokat a környéken vagy internetes úton intézzük.” „Az
élelmiszereket leginkább helyben szerezzük be, a pékségből,
a szombati piacról, és nagyon örülünk neki, hogy már hen-
tesüzlet is nyílt” – tette hozzá Szabolcs, aki indokoltnak látná
egy nagyobb áruház létrehozását a faluban és a piac
bővítését is. 

A család elégedett a védőnői és az orvosi ellátással, bár
azzal kapcsolatban kissé bizonytalanok, hogy kihez lehet for-
dulni a rendelési időn kívül, például a gyerek késő esti
rosszulléte esetén.

Az elérhető baba-mama programok közül Linda a Cérnahang
foglalkozásra járt Ádámmal, az ott megismert anyukák aján-
lása alapján vette fel a kapcsolatot a Csibe Bölcsődével.
„Elmentem Szilviához, megbeszéltük, hogy milyen igényeim
lennének, ő pedig megmutatta a bölcsit. Tetszett a környezet,
szimpatikusnak találtam a gondozónőket, így nyár végén
meg is kezdtük Ádám beszoktatását” – mesélte Linda, és arról
is beszámolt, hogy a bölcsődében Ádám látványosan
fejlődik, nagyon jó hatással van rá a gyerekközösség és hogy

szakemberek foglalkoznak vele. A család egyébként szeren-
csés helyzetben van, mert Szabolcs szülei pár éve átköltöztek
Telkibe, így szükség esetén el tudnak menni a kisfiúért, és
szívesen vigyáznak is rá, ha a szülők szeretnének egy kicsit
kikapcsolódni.
„Úgy gondolom, ez egy gyerekbarát falu, mert a ren-
dezvényeken mindig gondolnak a kicsikre, tetszenek a ját-
szóterek, és a játszóház szolgáltatásai is folyamatosan
bővülnek” – magyarázta Linda, Szabolcs pedig hozzátette,
hogy Ádámmal a szomszédságukban lévő hotel wellness
részlegébe is szívesen ellátogatnak.
Szabolcs és Linda egy autót használnak, emellett a buszt is
gyakran igénybe veszik, még a falun belüli közlekedéshez is.
„Amikor itthon voltam Ádámmal, nagyon sokat sétáltam
babakocsival, eleinte csak a környéken, később már egész
messzire is elgyalogoltam. Egyelőre nem jelent problémát a
közlekedés, majd a második gyermek születése után kiderül,
mennyire kell átalakítanunk a mostani szokásainkat” – fejtette
ki Linda, aki, bár a költözéssel és a családalapítással
alapvetően változott meg az élete, most már jól érzi magát
Telkiben. Ezt az érzést még inkább megerősíti, hogy a pár
mindkét tagjának lakik olyan barátja a községben, akit még az
iskolai évek alatt ismert meg és a szomszédokkal is jó kap-
csolatot sikerült kialakítaniuk.
A pár két negatívumot említett meg az itteni élettel kapcsolat-
ban, az egyik a színvonalas, egész évben nyitva tartó
vendéglátó egységek hiánya, a másik pedig a posta nyitva
tartása és az időként előforduló késedelmes kézbesítés.

Egy szoknyás és egy kis nadrágos
A 10 hónapos Maxim a Borsányi család második gyermeke,
szüleivel és ötéves nővérével az Újfaluban lakik. Családi
kapcsolatok révén már régóta ismerték Telkit. Andrásnak és
feleségének, Tündének megtetszett a hegyek ölén fekvő falu,
biztatónak találták az óvoda és az iskola megépülését, így
2006-ban telket vásároltak és végül 3 év múlva kiköltöztek. 
„Nagyon jó itt családként élni, nekünk fontos, hogy a
gyerekeink egészséges környezetben legyenek. Szeretjük,
hogy akár gyalog is elérhető az erdő” – mondta Tünde, és
hozzátette, hogy a háztartás terén is környezettudatosságra
törekszenek, sok bio terméket használnak. A bevásárlást
többnyire Budakeszin, a nagyobb áruházakban és a Csörsz
utcai ökopiacon bonyolítják le. A család helyi termelőktől is
vásárol.
Bár a házaspár a családalapítás előtt sokáig élt Budapesten,
nem hiányzik nekik a városi élet. „Ha tehetjük, heti egy alka-
lomnál többször nem megyünk be, a gyerekekkel pláne nem.
Maxim születése előtt egy évig bejártam a városba dolgozni,
sokszor hajnalban indultam, hogy elkerüljem a dugót”-
mesélte Tünde, aki úgy látja, azok számára a legelőnyösebb
az agglomerációban lakni, akik kötetlen munkaidőben vagy
otthonról dolgoznak. 
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A család a falun belüli rövidebb utak megtételéhez nem
szívesen ül autóba, de a helyi körülmények miatt néha
muszáj. Tünde szerint, összehasonlítva a Tamara
születésekor fennálló állapotokat a mostanival, bizonyos
helyek még mindig nehezen megközelíthetőek, bár sok
utcában történt aszfaltozás. „A mi házunktól babakocsival
körülményes eljutni a játszóház környékére. A főút egyik
oldalán ugyan van gyalogút, de nagyon rossz minőségű, és
egy szélesebb babakocsi nem is fér el rajta. Jó lenne, ha a
Muskátli utcai buszmegállótól közvetlenül vezetne egy jó
minőségű út a gyógyszertár felé” – vetette fel az édesanya,
aki arra is felhívta a figyelmet, hogy sok autós igen gyorsan
hajt az olyan kis utcában, ahol nincs elkülönítve a személyi
forgalom az autóstól. „Ezt nagyon veszélyesnek tartom,
hiszen itt sok kisgyerek jár biciklivel, rollerral az utcákon, az én
lányom is. Több fekvőrendőrre lenne szükség, vagy az
egész területen erősen korlátozni kellene a megengedett
sebességet.” 
A kisgyerekes családok életében fontos szerepet betöltő
védőnővel és a gyerekorvossal Tünde jó kapcsolatot ápol.
„Kedvesek és segítőkészek, mindig érdeklődnek a gyerekek
állapota felől.” – fejtette ki az édesanya. 
A faluban egyre több programlehetőség nyílik a legkisebb
korosztály számára. „A lányom most úszni tanul a sportcent-
rumban, és úgy hallottam, hogy hamarosan babaúszás is
indul. Erre szívesen elmennék Maximmal” - mondta Tünde, és
hozzátette, hogy amikor a fia kicsit nagyobb lesz, elviszi majd
a Cérnahang foglalkozásra, és a Waldorf óvoda játszóházába
is, amiket annak idején Tamarával már kipróbáltak. Az utóbbi
különösen tetszett Tündének, a természetes anyagból készült
játékok, és a szülőknek, gyerekeknek szervezett kézműves
foglalkozások miatt.
A játszóházak és a játszóterek a szülők közötti kapcso-
latépítésben is szerepet játszanak. Ezeken a helyeken
lehetőség van beszélgetni, tanácsot kérni, információt cserél-
ni. A játszóterek számával és színvonalával Tünde elégedett,
de megjegyezte, hogy a játékok karbantartása néha hosszú
időt vesz igénybe, és sajnos előfordul, hogy eldobált
csikkeket és üvegszilánkokat találnak a gyerekek a fűben vagy
a kavicsok között. 

Két királyfi és egy királylány
Nándor sokszor járt már az óvodában és az iskolában is, bár
még csak két és fél éves. Ő a Bátori család legfiatalabb gyer-
meke, az egyetlen, aki már azután született, hogy szülei és
testvérei 2009-ben Telkibe költöztek. A család korábban
Budapesten élt, ezért a gyerekek édesanyja, Adrienn részlete-
sen be tudott számolni arról, mennyiben más a fővárosban
„babázni”, mint Telkiben.
„Sok szempontból könnyebb itt élni és gyereket nevelni, mint
a városban, mert nem kell aggódni a szmog és a kosz miatt,
nincsenek hajléktalanok sem”– kezdte Adrienn, aki kisfiát már
két héttel a születése után nyugodt lélekkel elvitte sétálni. „Itt
nem kellett attól félnem, hogy rengetegen jönnek szembe,
ráköhögnek a babára, felfröccsen a sár egy kocsiról, vagy a
kipufogógáztól nem kap levegőt” – mondta az anyuka, hoz-
zátéve, hogy azért az úton heverő kutyaürülékkel gyakran
meggyűlik a baja, főként mióta kisfia önállóan gyalogol.
A környezeti adottságok mellett Adrienn a Telkiben élő

közösséget is nagyra értékeli, úgy látja, hogy családjának
hamar sikerült beilleszkednie. „Azt gondolom, hogy Telkiben
egy szűrt közösség él, hasonló értékrendű emberek, ezért
nagyon jól működik a kommunikáció, a szülőkkel és a
gyerekekkel egyaránt.” Adrienn jelenleg főállású anya, erede-
ti szakmája matematika, számítástechnika és technika szakos
tanár. Egy 8 éve működő, kisgyermekekkel foglalkozó portál
menedzselése mellett időnként kézműves foglalkozásokat,
varrótanfolyamot vezet. A közelmúltban tovább képezte
magát, és szeptembertől mozgásterápiát és fejlesztő tornát
tart a 0-8 éves korosztályba tartozó gyerekeknek.
A másik két megkérdezett családhoz hasonlóan, a Bátori
szülők is elégedettek a védőnői és a gyermekorvosi ellátás-
sal. Két nagyobb gyermeke születésekor Adrienn azt tapasz-
talta, hogy a fővárosi védőnők nagyon leterheltek, gyakran
hosszú ideig kellett sorban állni a kisbabával a rendelésen. „Itt
sokkal több időt szánnak az anyukákra, a védőnőt valóban
érdekli a gyerek állapota. Nyugdíjazása előtt Irma néni volt a
védőnőnk, ő is rendszeresen eljött hozzánk, hasznos
tanácsokat adott. Asztalos doktornőben is teljesen meg-
bízunk, hozzáértő orvosnak tartjuk” – fejtette ki az édesanya.
Amíg Nándi nem került bölcsődébe, Adrienn Gábor atya
javaslatára baba-mama klubot is szervezett, ahol a gyesen
lévő anyukák és kisgyerekeik heti rendszerességgel
találkozhattak. Emellett szerepet vállal a telki Karitász
munkájában: „Nem csak az adománygyűjtésben, kiosztásban
segítek, hanem öt éve aktívan részt veszek a Karitász nap-
közis táborában, amit minden nyári szünet első hetében ren-
dezünk meg. Az első időkben a budajenei plébánia, az
elmúlt két évben pedig a telki Pajta adott otthont a tábornak,
ahová most már több mint 50 gyerek jött el.”

A három gyerek édesapja, András Budapestre jár dolgozni,
rugalmas munkaidőben. „Amikor ideköltöztünk, egy autónk volt,
amit a férjem minden nap elvitt, én pedig két évig gyalog jártam
Telkiben mindenhová. Bár korábban túravezetőként is
tevékenykedtem, a várandósság utolsó részében a sok
gyaloglás már nagyon megterhelő volt számomra. Azt is belát-
tuk, hogy a faluban nagyon nehéz autó nélkül közlekedni,
különösen, amikor három gyereket kell három különböző helyre
elvinni reggel, és hazahozni délután” - magyarázta Adrienn.
Jelenleg a két nagyobb gyerek, Lénárd és Lilla már iskolások.
Nándi kétéves kora óta a Csibe Bölcsi Magánbölcsődébe jár,
ahová korábban a nővérét is beíratták a szülők. „Mikor Telki-
be költöztünk, Lillát nem vették fel az óvodába, nekem pedig
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dolgoznom kellett. A nagyszülők nem tudtak napi szinten
segíteni, mert ők is munkába jártak. Megnéztem a környéken
az összes bölcsődét, és az egyéb lehetőségeket is. A Csibe
Bölcsi első pillantásra nagyon tetszett, minden hétfőn zenei
foglalkozás volt, és a gyerekek egyébként is sokat énekeltek,
táncoltak, tornáztak és kézműveskedtek. A lányom nagyon jól
érezte magát ott, és úgy látom, Nándi is szeret a bölcsibe
járni. A gondozó nénik mindig mosolyogva fogadnak, mindent
elmesélnek, ami aznap történt, és felírják a gyerekek vicces
mondásait is” – mondta Adrienn. 

„A telki szülőkre a gyakorlatiasság, meg-
fontoltság és a magabiztosság jellemző”
Farkasné Gaál Gabriella egy éve dolgozik védőnőként Telki-
ben, pillanatnyilag mindkét körzetet és az iskolát is ő látja el,
összesen közel 1000 gyermek tartozik hozzá. Gabriella 26
éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, dolgozott Budaörsön,
Törökbálinton, Nagykovácsiban, Budakeszin, emellett
lehetősége volt több más, a Zsámbéki-medencében elhe-
lyezkedő település családjait megismerni. „Óriási különb-
ségek vannak a földrajzilag egymáshoz közel eső, ám külön-
böző településeken élő családok gondolkodásmódjában, a
gyereknevelésben, és abban, ahogy az emberek az életet, a
gyerekeiket látják. A telki szülőkre a gyakorlatiasság, meg-
fontoltság és a magabiztosság jellemző. Az a tapasztalatom,
hogy az itteni kisbabás anyukák általában először saját
maguk próbálják megoldani a felmerülő problémáikat. A
szülők felkészültek és odafigyelnek a gyerekeikre.”
Elég közismert tény, hogy Telkiben a lakosság egyharmada 18
év alatti. Gabriella elmondta, hogy bár az elmúlt évben a
születésszám a korábbiakhoz képest visszaesett, az utóbbi
két hónapban ismét emelkedő tendenciát mutat. „ Sok édes-
anya, akikkel a munkám során találkozom, elmesélte, hogy a
család jövőbeni tervei között további gyerekek vállalása
szerepel”- tette hozzá a védőnő. 
Gabriella fontosnak tartja, hogy a faluban legyenek olyan 
programok, amelyeken babák és mamák egyaránt részt
vehetnek. Tavaly babamasszázs tanfolyamot szervezett az
anyukáknak, és a korábban Telkiben dolgozó védőnővel
együtt elindították az azóta is működő baba-mama klubot,
melynek a Topi Sárkány Játszóház ad otthont, hetente egy-
szer. 

„Egyre több a kiemelkedően értelmes,
nagyon jó képességű gyerek”
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a telki Csibe Böl-
csi Magánbölcsőde. Az intézmény családi napköziből nőtte

ki magát, jelenleg maximálisan húsz kisgyermek ellátására
alkalmas. Kamlah Szilvia, a bölcsőde vezetője csecsemő-
gondozói és szociálpedagógus diplomával rendelkezik, maga
is két gyermek édesanyja. 20 éve él Telkiben, és fontos
számára, hogy a bölcsődét a mindenkori helyi speciális
igényekhez igazodva működtesse. 
Telki Napló: Milyen tendenciákat látsz az utóbbi években a
családok életében, mikor és milyen indokkal adják be a
gyereket a bölcsődébe?
Kamlah Szilvia: Érdekes, hogy a válság első évében csú-
csot döntöttünk, szinte végig telt házzal dolgoztunk, viszont a
következő évben minden eddiginél alacsonyabb volt a lét-
szám. Azt gondolom, hogy míg korábban az édesanyák azért
is behozták a gyereküket, hogy ki tudjanak otthon takarítani,
elmehessenek vásárolni, fodrászhoz, ma már csak azok veszik
igénybe a bölcsődét, akik visszamennek dolgozni. Gyakori,
hogy az anyák szinte a munkahelyről mennek el szülni, és a
gyermek egyéves kora körül már állnak is vissza a munkába.
Olyan is előfordult néhányszor, hogy féléves gyereket kellett
beadnia a szülőnek, ám ez szerencsére ritka eset. 
Telkibe sokan az ország távoli részeiből települtek be, ezért
számos családnak problémát okoz, hogy a nagyszülők
messze vannak, és nem tudnak a mindennapokban segíteni.
Gyakran előfordul, hogy a szülők akkor íratják be a bölcső-
débe a két, két és fél éves csemetéjüket, amikor a kistestvére
eléri a hathónapos kort, és a két gyerek teljesen más ritmus-
ban kezd el élni. Ez azt jelenti, hogy soha nem alszanak nap-
közben egyszerre, viszont folyamatos figyelmet igényelnek.
Ezen felül a két év körüli gyerekeknek már igényük van a
közösségre.
T. N.: Mennyire együttműködőek a szülők, szoktak-e taná-
csot kérni a gondozónőktől nevelési ügyekben?
K.Sz.: A szülők általában elfogadják a bölcsőde működési
rendjét, figyelembe veszik a kéréseinket. Előfordul, hogy
tanácsot kérnek tőlünk, ami jól esik, mert ez azt jelenti, hogy
elismernek minket szakmailag. Gyakori kérés az anyáktól,
hogy legyen lehetőség napközbeni szoptatásra, ezt meg is
tudjuk oldani, sőt, mindig nagy örömmel tölt el. Mindig a
gyerek érdekeit igyekszünk szem előtt tartani, így van ez a
szobatisztaságra való szoktatásnál is. 
Azt is el szoktam mondani, hogy a gyerekek számára a játék
a legfejlesztőbb tevékenység, és egy bölcsődésnek nincs
szüksége arra, hogy egyik programról a másikra vigyék. Ez
eléggé jellemző a telki szülők egy részére, akik úgy gondol-
ják, hogy az a fontos, hogy a gyerek mindig le legyen kötve. A
magyarországi bölcsőde rendszerben – ami Európa-szerte
elismert – nem megengedett a gyerekek folyamatos foglalkoz-
tatása.
T.N.: Milyennek látod a bölcsődébe járó gyerekeket?
K.Sz.: Mi úgy látjuk, és a tudományos kutatások is azt
mutatják, hogy sokkal okosabbak a gyerekek, mint 25 évvel
ezelőtt ugyanez a korosztály. Ennek több oka lehet, befolyá-
solhatja a minőségi táplálkozás, és az, hogy mi, és ezáltal a
gyerekeink is, sokkal több információt szívunk magunkba,
mint a korábbi generációk. Tény, egyre több a kiemelkedően
értelmes, nagyon jó képességű gyerek. Telkiben egyébként
nagyon ritka a sajátos nevelésű gyermek, de a bölcsőde szá-
mukra is nyitott, nem okoz problémát sem a gondozásuk, sem
a nevelésük. 

Wilcsek Médea
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Meghívó
Kedves Nyugdíjasok!

Szeretettel várunk mindenkit december 13-án, szombaton
délután 16 órakor a Telki Iskola éttermébe, adventi gyer-
tyagyújtásra.  Akik még nem csatlakoztak a telki Nyugdíjas klub-
hoz, de szívesen megismerkednének velük, most megtehetik.
Kedves programmal és meglepetéssel várjuk Önöket. Jöjjenek,
töltsenek velünk egy szép délutánt!

Halász Terézia
Szociális Bizottság

Falukarácsony

Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra! Jjöjjenek
és nézzék meg betlehemes játékunkat, melyet 2014. december
24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.

Programajánló: karácsonyi
ajándék a cserkészektől

Szeretettel várunk mindenkit december
29-én 16 órakor a Pajtában, az 1002.
számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsa-
pat DIÓTÖRŐ című bábelőadására,
amely Varró Dániel mesekönyve alapján
készült.

Fillinger Zsófia

Egyházközségi programok

Roráték, hajnali misék adventben:
Telki, csütörtök reggel 6 óra - az első december 4-én, az utol-
só december 18-án
Budajenő, szerda reggel fél 7 - az első december 3-án, az
utolsó december 17-én

„Krumpliebéd”
Telki, december 7., 12 óra

Karácsony, Szenteste, december 24.
„Éjféli mise”
Telki, 22 óra
Budajenő, 24 óra

Karácsony ünnepe, december 25.
Telki, 9 óra 15 perc
Budajenő, 10 óra 30 perc

Szent István vértanú ünnepe, december 26.
Budajenő, 10 óra 30 perc

Szent János ünnepe, december 27.
Budajenőn 18 órakor mise a templomban, utána borszen-
telés a Lantai pincében a pincesoron

Szent Család ünnepe, december 29., 
családok megáldása
Telki, 9 óra 15 perc
Budajenő, 10 óra 30 perc

Hálaadás, december 31.
Budajenő, 17 óra

Óév búcsúztató - Újév köszöntő
Budajenő, Öreg-templom 23 óra 30 perc

Újév, január 1.
Telki, 18 óra 30 perc
Budajenő, 10 óra 30 perc
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Köszöntés

Az egyházközségi bálon köszöntötték Shaffer Lászlót 80.
születésnapján és Márta nénivel kötött házasságuk 55. évfor-
dulóján. Sok boldogságot kívánunk! Isten éltesse őket
sokáig!

Krumpliebéd

2014. december 7-én, advent második vasárnapján, délben
kezdődik az immár hagyományos „Krumpliebéd” a Pajtában. Az
Erzsébet naphoz kapcsolódó jótékonysági rendezvényen a
résztvevők vasárnapi ebédjük árát a hátrányos helyzetűek
megsegítésére ajánlhatják fel. Az összejövetelre minden
segítőkész telki polgárt hívunk, aki szívesen hozzájárul a rá-
szoruló családok segítéséhez. A gyerekeket a rendezvény alatt
játszóházzal várjuk, a felnőtteknek pedig jó alkalom kínálkozik
a beszélgetésre, ismerkedésre. Az adományokat a nehéz
körülmények között élő lakótársaink karácsonyi
ajándékozására használjuk fel.
Segíts, hogy segíthessünk!

Telki Karitász csoport
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A hónap alkotója: Dombi Lívia
Dombi Lívia üvegtervező főként különböző világítótestek,
különleges csillárok, álló és asztali lámpák tervezésével
foglalkozik, de készített már egyedi kupolákat, használati és
dísztárgyakat is. Alkotásai több közintézmény belső terét
díszítik, a Művészetek Palotájában például két, egyenként 12
méter hosszú csillárja is megtalálható.
Munkájában elsősorban az építészeti üveggel foglalkozik, ami
lehet sík és fúvott egyaránt. Az utóbbi években különleges, úgy-
nevezett LWL-eket (Lights Without Lights, Fények fény nélkül)
alkot legszívesebben. Ezek az üveg fénytörő, -vezető, és
tükröző tulajdonságait kihasználva főként belsőépítészeti
elemek lehetnek, például térhatárolók, -elválasztók vagy akár
álmennyezetek is. Újabban beépíthető és mobil üvegradiátor is
készült belőle (a Madeinhungary-n és a Bálnában kerültek kiál-
lításra) és tervben van egyedi világítótest kialakítása is.

Dombi Lívia úgy véli, fontos, hogy játsszon a fénnyel, valamint
az anyaggal, amivel dolgozik. Művei több nagy kiállításon is
megcsodálhatók voltak, így például a 100% Design-on, London-
ban, és a Construmán, Budapesten is.
Nemcsak használja, szereti is az anyagot, amivel dolgozik.
Rendszerint hosszasan megtervezi, előre megszerkeszti
műveit, amelyeket mindig az adott térbe és funkcióhoz illesztve
készít el. Célja, hogy egyedi alkotásaival elgondolkodtassa
közönségét.
Családjával – festő férjével és alkotóművész fiával - 17 éve él
Telkiben, ahol nagyon jól érzi magát.

szb
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Kedves Érdeklődők, kedves Adakozók!

A hosszúra nyúlt vénasszonyok nyara úgy telt el, hogy a
kápolna-felújítás keveset jutott előre. Önkéntes munkában
elkészültek a részletes kiviteli tervek, kiváló, elkötelezett szak-
embereket találtunk a kivitelezési munkálatokra, és elkészül-
tek a boltív pontos kialakításához használt sablonok, az ún.
falazóívek. 

Nagyon szépen haladt a forrásgyűjtés . Eddig összesen 581
ezer Ft-ot adott össze a két falu közössége és van két nagy
értékű természetbeni felajánlásunk is. A meghirdetett önkéntes
munkára nem volt nagy tolongás, de elegen lettünk volna az
építkezéshez.

És akkor megindult a rézsű.

Ahogy korábban is leírtuk, a kápolna környéke néhány
évtizedig a két falu hulladéklerakójaként szolgált. Később
földdel lefedték, füvesítették a helyet, majd az idén tavasszal
egy regionális pályázat keretében, több másikkal együtt szak-

szerű rekultiváción esett át. De úgy látszik, a szakszerűség
mégis csorbát szenvedett, mert a meredek rézsű a nyári
esőzések hatására meglazult, és több helyen – például
éppen a kápolna küszöbe előtt – látványosan leomlott. A
terep balesetveszélyes, a kápolna megközelítése lehetetlenné
vált, úgyhogy a munkát halasztani kellett.

A telki önkormányzat tárgyalásokat folytat a kivitelezővel a
hibák kijavításáról. A helyzetet bonyolítja, hogy a beruházó
nem az önkormányzat volt, hanem a Vértes és Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Társulás, amelynek Telki is tagja. Deltai
Károly polgármester tájékoztatása szerint megegyezés
egyelőre sajnos nincs a láthatáron, de dolgoznak rajta. 

A kápolna felújítására szövetkezett koalíció türelmetlenül várja
a megoldást, és amint lehetővé válik, hozzáfogunk az
építkezéshez!

Bellon Erika 
KoKuKK Egyesület

Jelentés a kápolna-felújítás állásáról
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Nagy izgalommal indultunk el október 19-én kora reggel, hogy
ismét részt vegyünk az évről évre Csanádpalotán megren-
dezésre kerülő Nemzetközi Amatőr Színjátszó Találkozón. A
tavalyi sikerünk után még nagyobb volt bennünk a feszültség,
hiszen újra bizonyítanunk kellett, hogy érdemesek voltunk az
elismerésre. A fiatal és modern felfogású zentai és szegedi
diákszínészek csodálatos előadásai után kerültünk sorra és
hogy milyen sikerrel, azt nálamnál szakavatottabban írta meg
Dudás Róbert a hódmezővásárhelyi Rádió 7 híreiben:

Páratlan alakítások és tapsvihar

Megköszönte az élményt a neves zsűri a Nemzetközi Amatőr
Színjátszó Találkozó második napján, Csanádpalotán. A zen-
tai, a szegedi és a Budajenő-Telki Székely Társulat hol meg-
nevetette, hol meghatotta a publikumot előadásaik során.

„Erre a lelki felöltődésre vágytam, köszönöm Nektek ezt a
csodálatos napot és gratulálok!” – kezdte értékelését Kubik
Anna Kossuth és Jászai-díjas színésznő. A művésznő
kiemelte, hogy a vasárnap látott előadások és színészi tel-
jesítmények olyan magas színvonalúak voltak, hogy bármikor
megállnák a helyüket profi színházban is. Méltatta a ren-
dezők ötletes elképzeléseit is, valamint azt, hogy minden tár-
sulaton látszódott az igazi csapatmunka és az egymás iránti
tisztelet. Rubold Ödön Jászai-díjas színész, a Nemzeti Szín-
ház ifjúsági programkoordinátora kiemelte: „Pontosan így kell
diákszínházat csinálni.” A zsűri elnöke, A. Szabó Magda, a
Nemzeti Színház stratégiai igazgatója szintén gratulált, majd
meghívta a társulatokat a Nemzeti Színház egy-egy
előadására, nekik tetsző bármely darabra.

Ősbemutatóval zárult a produkciók sora, hiszen a Budajenő-
Telki Székely Társulat által előadott Napkeltétől-napnyugtáig
című művet most először láthatta közönség. Ebben a darab-
ban szereplő dalok és táncok nagy része Gyergyó környéki
településekről, Ditróból, Remetéről, Szárhegyről és
Alfaluból származik. A bemutatott előadást Szabó Attiláné, a
társulat tagja írta. A csoport legfontosabb célkitűzése, hogy a
régi hagyományaikat megőrizzék, ápolják és a fiatalabb ge-
nerációra továbbörökítsék.”

Úgy érezzük, hogy ismét öregbítettük Budajenő és Telki
hírnevét. Külön köszönetet szeretnénk ezúton is mondani
Dalosné Kovács Györgyinek áldozatos munkájáért, hiszen
tudjuk, hogy nem könnyű a néha fáradt és kevésbé figyelő tár-
sasággal ilyen fantasztikus eredményt elérni. Köszönjük!

Szabó Attila
a Társulat elnöke

Évről-évre jelentős kárt okoznak a nemzeti va-
gyonban a fatolvajok, akik gyakran megtévesztik,
becsapják a jóhiszemű tűzifa vásárlókat is. A Pilisi
Parkerdő Zrt. összeállításával most a tűzifa vásárlás
legfontosabb szabályait foglaljuk össze.
A hazai erdők fakészlete Magyarország egyik legértékesebb
és az erdészetek tevékenyégének köszönhetően folya-
matosan gyarapodó természeti kincse és vagyona, melyet a
fűtési szezon kezdetén rendre intenzív támadások érnek az
illegális fakitermelők, a fatolvajok részéről. Aki a minél ol-
csóbb fűtés érdekében bizonytalan forrásból származó tűzifát
vásárol, gyakran számla nélkül, talán bele sem gondol, hogy
az erdészek nemzedékei által óvott érték jut el hozzá
illegálisan.

A Pilisi Parkerdő Zrt. az általa kezelt erdőterületek fakészlete és
a nemzeti vagyon védelmében szeretné felhívni a tűzifát vásárlók
figyelmét néhány olyan aranyszabályra, melyet érdemes évről-
évre megismételni és minél több emberhez eljuttatni:

– Minden esetben kérjünk számlát a vásárolt tűzifáról, ame-
lyen a teljes vásárolt mennyiség és ár szerepel

– Kizárólag megbízható kereskedőtől vagy maguktól az
állami vagy magán erdészetektől vásároljunk tűzifát

– Ne vásároljunk ömlesztett tűzifát, ugyanis a tisztességtelen
árusok csalhatnak a mennyiséggel, a frissen vágott tűzifa
magas víztartalma miatt csak a térfogatban és nem a
tömegben megadott mennyiség megbízható

– Ha ismeretlentől vásárolunk tűzifát, legyünk jelen a fel-
pakolásánál és mérlegelésnél, sőt, nem túlzás fotókat is
készíteni a szállítás előtt és után

– Az ismeretlen szállítóra figyeljünk fokozottan a tűzifa le-
pakolása közben is, mert a rendőrség figyelmeztetése
szerint gyakori eset, hogy a fatolvajok besurrannak vásár-
lóik házába és ellopják értékeiket

A Székely Társulat ismét 
Csanádpalotán járt

Ezekre figyeljünk tűzifa vásárlásakor
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A fűtési szezon során az egyik
legfenyegetőbb veszélyt
otthonunkban a szénmonoxid-
mérgezés jelenti - hívja fel a
figyelmet a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság. A kockázat azonban
jelentősen csökkenthető, ha
megteszünk néhány fontos
lépést életünk védelmében.

A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek: fejfájás,
szédülés, bágyadtság. Amikorra kezdenének feltűnővé válni a
tünetek, rendszerint késő, az ember cselekvésképtelenné
válik. Ha van a közelben fűtőberendezés, legyünk
gyanakvóak, főleg, ha a tünetek egyszerre több emberen
jelentkeznek! Figyelmeztető jel lehet, ha párásságot, nem
erős, de furcsa, szokatlan szagot érzünk. (A szénmonoxid
színtelen, szagtalan, csak a füstgáz egyéb összetevőit van
esélyünk észlelni.) A legnagyobb biztonságot a megfelelően
alkalmazott szénmonoxid-érzékelő jelenti.
A szénmonoxid-mérgezés embert és háziállatot egyaránt
fenyeget, ám a kockázat jelentősen csökkenthető a tüzelő,
fűtő és főző berendezések rendszeres karbantartásával, a
lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, illetve azzal,
ha olyan helyiségbe, ahol nyílt lánggal üzemelő berendezés
van, szénmonoxid-érzékelőt telepítünk. 
Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a
használati utasításnak megfelelő helyen és módon telepítjük.
Érzékelő vásárlása előtt tájékozódjunk a megvásárolható
készülékekről, csak megbízható cégtől, minősített eszközt
vásároljunk.

A 2013 októbere óta hatályos jogszabály értelmében, azokban
a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban és
bentlakásos intézményekben (idősek otthona, rehabilitációs
intézmények), szórakozóhelyeken, szállodákban és panziók-
ban kötelező szénmonoxid-érzékelőt használni, ahol a
közösségi helyiségben, vagy az azzal egy légtérben lévő
helyiségben nyitott égésterű tüzelőberendezés van.
Azokat az új építésű épületeket pedig, amelyek nyitott égésterű
tüzelőberendezéssel felszereltek, már csak akkor lehet
használatba venni, ha ott szén-monoxid-érzékelő működik.
Tavaly december eleje óta jogszabály határozza meg azt is,
hogy mely érzékelők használata esetén tekinthetőek a fenti
előírások teljesítettnek. Elfogadhatóak tehát az EU bármely
tagállamában és Törökországban gyártott vagy forgalomba
hozott, illetve az izlandi, liechtensteini, valamint a norvég
gyártású érzékelők.
A jogszabályi előírások teljesülését a kéményseprők vizs-
gálják a kémények időszakos ellenőrzésekor.
A kéményseprő ellenőrzi a szénmonoxid-érzékelő meglétét
és működőképességét is. Bármilyen hiányosság vagy sza-
bálytalanság esetén értesíti a tűzvédelmi hatóságot, amely
figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát és a szabálytalanság
megszüntetésére szólítja fel. Amennyiben a tulajdonos nem
tesz eleget kötelezettségének, a hatóság ötezertől
harmincezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.
Ha a szénmonoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés,
szédülés) észleli magán vagy a környezetében lévő
emberen, azonnal hívja a katasztrófavédelem művelet-
irányítási központját a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó szá-
mon! 

Védje családját!

A rendőrség a fiatalok
kábítószer-fogyasztásá-
nak megelőzése érde-
kében a 2014/15-ös
tanévtől új szolgáltatással
áll a szülők, családok ren-
delkezésére.
A program minden
általános- és középis-
kolában tanuló gyermek
családja számára elér-
hető. A rendőrség szak-
embere szülői értekez-

leten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt
tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető,
igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Gyovainé Szödényi Zita r. főhadnagy

Szolgálati hely: Budaörsi Rendőrkapitányság

Telefonszám: 06-23-505-400/92-82

E-mail cím: szodenyi@pest.police.hu

Fogadóóra ideje, helye: Budaörsi Rendőrkapitányság, min-
den hónap első keddjén 16:00 és 17:00 között

Telefonos ügyelet ideje: páros hét szerdán 15:00 és 16:00
között

Kérdéseivel forduljon bizalommal a tanácsadóhoz!

Tanácsadó segít a drogprevencióban
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A képviselő-testület a település közigazgatási területén felál-
lított információs felületeken lehetőséget biztosít a Telkiben
székhellyel rendelkező vállalkozások részére vállalkozásaik
hirdetésére.
Az önkormányzat 5 db 240 cm x 100 cm méretű információs
táblát állított fel a település különböző területein.
Az információs táblákon 2 m2- es alapterületű, a település területét
feltüntető térkép, 0,4 m2 információs felület, továbbá egy 0,4 m2-
es hirdetési felület került kialakításra, ezen a hirdetési felületen
10 db egyenként 20 x 10 cm-es hirdetési felület került kialakítás-
ra. Itt van lehetőségük a Telkiben székhellyel rendelkező vál-
lalkozásoknak 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. a vál-
lalkozók részére vállalja a megadott kész hirdetések

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

detési nyomat) karbantartja, szükség esetén (időjárás
miatti kifakulás, rongálás, stb.) a hirdetési nyomatokat le-
cseréli, valamint a hirdetési díjakat beszedi a vállalkozók-
tól, 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 hirdetni szándékozó helyi székhelyű vállalkozások a hirde-
tési felület bérletét a Császper Bt.-nél rendelhetik meg.

Telki Önkormányzat

Császper Bt. telefonszáma: 06-30-999-85-99

Új hirdetési lehetőség helyieknek!
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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek: 
Antal Zsombor és Varga Tímea
gyermeke: Antal Jázmin Iza-
bella 
Márkus Lőrinc és Sós Adrienn
gyermeke: Márkus Korina

Krausz Tamás és Krausz-Szujó
Zsófia gyermeke: Krausz Dorka

Sok boldogságot
kívánunk!

A rendőrség időről időre felhívja figyelmünket arra, hogy a
karácsony előtt kialakuló zsúfoltságban könnyedén zsebtolvajok
áldozatává válhatunk, ezért érdemes bizonyos óvintézkedéseket
megtennünk. Az alábbiakban ezekről olvashatnak összeállítást.

Védekezés a zseblopások ellen

A zseblopásokat jellemzően az utcán, tömegközlekedési
eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követik el.
Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, egyéb más értékeiket
már akkor tegyék biztonságos, nem észrevehető, vagy könnyen
hozzáférhető helyre, amikor elindulnak otthonról. Lehetőség
szerint a kabátjuk belső zsebében tárolják a pénztárcájukat, az
irataikat, s ha lehet, a telefonjukat is. A PIN kódjukat ne tartsák a
bankkártyájuk mellett, hanem igyekezzenek azt megjegyezni.
Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! A pénz- és irattár-
cákat ne a táskák, kosarak tetején tartsák, illetve azok tárolására
a nadrág hátsó zsebei sem nyújtanak kellő biztonságot.
Megfelelő védelmet csak a belső zsebek kínálnak. Irataikat a
lakáskulcsaiktól és gépkocsijuk kulcsaitól elkülönítve tárolják!
Télen a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha
valaki belenyúl a zsebükbe.
Ha mégis megtörtént a lopás, értesítsék a rendőrséget! Ha a
lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen
cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt el, azonnal
tiltassák le azt!

Tömegközlekedési eszközök

Zsúfolt helyeken táskájukat tartsák bezárva, lehetőség szerint
használjanak a cipzáron kívül csattal is zárható táskát, amely
nehezíti a hozzáférést. A kezükkel, karjukkal öleljék át táskájukat!
Semmiképpen ne tegyék könnyelműen a hátukra, oldalukra!
Lehetőség szerint utazás vagy várakozás során kerüljék a
tömeget!
Értékeikre ne hívják fel a figyelmet azzal, hogy tömegközlekedési
eszközön például a tárcájukból pénzt vesznek ki, vagy épp a
nagy értékű mobiltelefonjukat látványosan használják, mert
miután azt elteszik, megmutatják annak pontos helyét az Önöket
figyelő bűnözőknek!
Ha egy buszon, villamoson, bevásárlásnál szokatlan, oda nem
illő esemény történik – pl. néhány ember heves szóváltásba bo-
csátkozik, vagy valaki elájul – az esetlegesen szükséges segítség
mellett tanácsos az értékeikre még inkább odafigyelni! Nagyon

sok tolvaj használja ki az emberek figyelmetlenségét, jó
szándékát, segítőkészségét, illetve az ilyen jellegű események-
ből adódó zűrzavart.
Ha felmerül a gyanú, hogy a villamoson, buszon, vagy bevásár-
lóhelyen zsebtolvajok tevékenykednek, jelezzék a jármű veze-
tőjének, illetőleg az ott lévő biztonsági szolgálat tagjainak és
kérdezzék meg, hogy nem utazik-e rendőr a járművön. Amennyi-
ben szükséges, hívják a rendőrséget!
Utazásaik alkalmával fokozottan vigyázzanak, ugyanis a
pályaudvarokon és a vonatokon jellemzőek a csomaglopások.
Bőröndjeiket ne bízzák ismeretlenekre, használják inkább a cso-
magmegőrzőket! Tömegközlekedésre való le- és felszálláskor
ügyeljenek a táskáikra, ne bízzák azokat idegen emberekre!
Lopás esetén értesítsék a vonatvezetőt (jegykezelőt) és a
rendőrséget!

Bevásárlóközpontok

A vásárlás közben a pénztárcájukat és a kézi táskájukat ne
helyezzék a bevásárlókosarakba és figyeljenek oda mobiltelefon-
jukra is, azt soha ne külső, látható helyen hordják!
Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cikkek nem csak az
ajándékok listáján, gyakran az ajándékot vásárlónál is előfordul-
nak. A nyakban viselt értékekre (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok)
szintén felfigyelnek a tolvajok, ezért célszerű ezeket diszkréten, a
ruha alatt viselni.
Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljenek
értékeikre és a már megvásárolt ajándékokat soha ne hagyják
felügyelet nélkül!
A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzék, hogy nem
maradt-e a gépkocsi utasterében, látható helyen értékes vagyon-
tárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék. A parkolóban
mielőtt magára hagynák a gépkocsit, ne pakoljanak a csomag-
tartójába, mivel ezt a tolvajok kifigyelhetik. Érdemes már elindulás
előtt a csomagtartóba rakni azokat a dolgokat, amire a
következő megállónknál már nem lesz szükségünk.
A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat akkor is felhívja az
elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, mivel ezt nem tudhat-
ja a tettes és az ablakbetöréssel történő ellopásához elegendő
lehet pár másodperc.
Abban az esetben, ha bűncselekmény áldozatává vált, haladékta-
lanul értesítse a rendőrséget a mobiltelefonról is ingyenesen
hívható 112-es segélyhívó számon, vagy a helyi rendőrség
közvetlen telefonszámán.

Előzzük meg a zseblopásokat!
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Bőrgyógyászat kedvenceinknek?
A bőrgyógyászati esetek diagnosztizálása sokszor nagy
kihívást jelent az állatorvosoknak, a különféle diagnosztikai
vizsgálatok és kezelési módok pedig az állatnak és tulaj-
donosának. 
A bőrtünetek kezelése azért is fontos, mert sok esetben a
szervezet egészét érintő immunrendszeri vagy hormonális
betegségek tünetei lehetnek.
Tapasztalataink szerint sok kedvenc éveken át szenved olyan
bőrtünetektől, amelyek gyógyíthatók, vagy karbantarthatók
lennének, ugyanakkor az éveken át tartó terápiás próbálkozá-
sok után a tulajdonosban mégis az a nézet alakul ki, hogy a
betegség nem kezelhető.  Sok esetben ennek az az oka,
hogy pontos diagnózis nélkül történnek a kezelési próbálkozá-
sok.

A bőrbetegségek gyógykezelése általában nem könnyű, kife-
jezetten sok kitartást és türelmet igényel az állattartótól. Ennek
egyik oka, hogy a bőrbe a gyógyszerek nehezebben jut-
tathatók el hatékony mennyiségben, mint más szervekhez.
Sokszor hosszas, esetenként költséges gyógyszeres
kezelésre van szükség, amelynek idő előtti
felfüggesztésekor a beteg könnyen visszaesik. Nehézséget
jelenthet a hónapokon át szükséges gyógyszerbeadás az
állatnak, a rendszeres gyógysamponos fürdetés, a sok eset-
ben szükséges szigorú diétás táplálás megvalósítása, vagy az
állat tartási környezetének folyamatos és alapos kezelése.
Mivel az előírt kezelések hosszú időn keresztül komoly
áldozatvállalást igényelnek, igen fontos, hogy – amennyiben
lehetséges - ezekre csak megfelelő diagnózis felállítása után
kerüljön sor. 
A bőrgyógyászati szakvizsgálatra azért van szükség, hogy
minden bőrbeteg állatnál részletes és alapos kivizsgálás
segítségével felállíthassuk a pontos diagnózist.

Mi a bőrgyógyászati kivizsgálás menete?

Elsőként mindig részletes kórelőzményt szükséges felvenni.
Fontos tisztázni az állat szűkebb, tágabb tartási helyét,
táplálásának módját, a környezetében tartott állatok adatait és
számos egyéb kérdést. Ezt követően történik az állat fizikális
vizsgálata, amelynek során a teljes testfelület bőrének
tüzetes vizsgálata mellett természetesen általános vizsgálat is
történik.

Sok esetben az egyszerű, kézi eszközök segítségével történő
vizsgálatok is sok információt adhatnak. A pénzvizsgáló lám-
pához hasonló, ún. Wood-lámpa segítségével vizsgálva a
bőrelváltozásokat, szerencsés esetben bizonyos bőrgomba-
fajok jelenlétének gyanúját állapíthatjuk meg, ugyanis ezek
sárgászölden fluoreszkálnak. Speciális fésű segítségével a lehul-
lott anyagot (pl.: bolhaürülék) vizsgáljuk. Bizonyos parazitákat
(pl.: ragadozó-atkák) ragasztószalag alkalmazásával könnyeb-
ben megtalálhatunk. 
Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a bőrkaparék-
vizsgálat, amelynek során a bőrfelszínt szikepengével megka-
pargatjuk. Az így nyert vizsgálati anyagban paraziták is kimu-
tathatók, valamint baktérium- és gombatenyésztés végezhető,
amelynek során a kitenyészett kórokozók gyógyszer-
érzékenységét is megvizsgálják. Az eljárás kissé kellemetlen, de
általában azért néhány perc alatt, bódítás nélkül elvégezhető.
A bőrbetegségek kórhatározásában talán a legtöbb információt
az ún. bőrbiopszia-vétel segítségével nyerhetjük. Ennek során
az elváltozást mutató bőrterületekből kimetszéssel nyerünk
szövettani mintát, emiatt az állatot a vizsgálathoz rövid időre el
kell altatni.

A bőrgyógyászati kivizsgálás részeit képezheti sok egyéb
eljárás is, mint például a szőrszálak mikroszkópos vizsgálata
(ún. trichoszkópia), a fülváladék vagy bőrduzzanatok citológiai
vizsgálata, különféle vérvizsgálatok is.
Látható, hogy nagyon sok különféle bőrvizsgálati módszer
létezik, amivel mind pontosabb képet kaphatunk a betegség ter-
mészetéről.
A kórelőzmény, a fizikális és kiegészítő vizsgálatok ered-
ményei alapján állíthatók fel a lehetséges diagnózisok (differen-
ciál-diagnózis) vagy a végső diagnózis. Ez alapján írható elő
hatékony kezelési terv. Mivel a bőrbetegségek kezelése
általában hosszas együttműködést igényel, nagy jelentősége
van a kontrollvizsgálatoknak, amelyek során a tulajdonos segít-
ségével nyomon követhetjük az állat állapotának változását és
amennyiben szükséges, változtatásokat tehetünk.
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