


Végéhez ért a több mint másfél évvel
ezelőtt kezdeményezett isko-
labővítés beruházása.
Telkiben – örvendetes módon -
kiemelkedően magas a családok-
ban nevelt gyermekek száma. Még a
Budapest nyugati agglomerációjára
jellemző, az országos átlagot
meghaladóhoz képest is kiugróan
magas a gyermekszám.
Nem meglepő tehát, hogy az
oktatási, nevelési intézményrendszer

mindig a figyelem középpontjában van, és Telkinek állandó kihívást
jelent az óvodai, iskolai infrastruktúra fejlesztése.
A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola
épületét eredetileg 300 gyermek befogadására tervezték. Ma az
iskolások száma meghaladja a 450-et. Szükségessé vált tehát az
iskola bővítése.
Ezért elsők között vettünk részt a Nemzeti Sportközpont által
koordinált tanterem építési programban és kezdeményeztük a
támogatott fejlesztési program keretében történő beruházást.
A jól előkészített koncepciót és tervcsomagot a tavalyi évben a
program befogadta és megkezdődött az előkészítési, meg-
valósítási munkafolyamat. A vonatkozó 1086/2014. (II.28.) számú
Korm. határozat alapján a Telki Általános Iskola épületének
fejlesztése - tantermekkel és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyi-
ségekkel, vizesblokkokkal - megkezdődhetett.

Ezért a lehetőségért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
minden közreműködő döntéshozónak. Sok iskoláskorú kisgyerek
mindennapi körülményein sikerült javítani.

Telki község Önkormányzata az elmúlt évtizedben az intézmény-
fejlesztéseket hitelből, illetve pályázati pénzekből próbálta
megoldani. A megváltozott körülmények és szabályozás keretein
belül ez az út már nem járható, és nem is lenne helyes, hisz forrá-
saink szerények, hitelt pedig nem vehetünk fel. Az iskolabővítés
beruházásához Telki a program költségeinek mintegy negyedét,
maximum 20 millió forint önerőt biztosított. A beruházás költ-
ségeinek nagyobb részére a program állami forrást ígért.

Hosszú tárgyalássorozat után azonban a Kormány úgy döntött,
hogy a fejlesztés teljes egészében központi költségvetési forrásból
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valósuljon meg, ezért visszavonta korábbi határozatait és biztosí-
totta a szükséges pénzügyi fedezetet.
A beruházás tehát nemcsak megvalósult, de a bővítés teljes
egészében állami forrásból zajlott.
Ezzel Telki történetébe egyedülálló bejegyzést írhat, hisz soha nem
fordult még elő, hogy egy éven belül összesen közel 200 millió
forint külső forrású fejlesztést valósíthattunk volna meg önerő,
hitelfelvétel és ingatlaneladás nélkül.

Deltai Károly
polgármester

Ismét: beszélgessünk!
Szeptember 24-én, csütörtökön este 19 órától ismét szeretettel
várom azokat, akik szívesen beszélgetnének kötetlen for-
mában, megosztanák gondolataikat, kezdeményezéseiket. A
helyszín újra az iskola. Várom Önöket!

DK

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett
egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő
cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban:
KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyil-
vántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat
egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az
adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyil-
vántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Az
ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet írja elő.
A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését.
A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyar-
ország területén található alábbi ingatlanoknak:
• beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
• beépítésre szánt területen fekvő telken:

- létesített épületnek,
- létesített épületen belül található lakásnak,
- létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési 

engedély köteles pince található,
- létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési 

engedély köteles pincének,
• beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

épületet létesítettek,
• olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt

területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő
önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért
felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:
• település neve
• postai irányítószám

• közterületnév
• közterületjelleg
• házszám
• ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a

házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
• ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten talál-

hatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez, vagy a
lépcsőházhoz tartozó szint jele, és

• ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önál-
ló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység
ajtajának, bejáratának megjelölése. 

A nyilvántartás naprakészen tartásáról a Telki ingatlanok
esetében a Jegyző nevében az Igazgatási Csoport gondos-
kodik. A hivatal elvégzi a különböző nyilvántartásokban
(ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilván-
tartás) szereplő címek felülvizsgálatát (amelyre 2015.
december 31-ig kerül sor), továbbá szükség esetén új címek
képzését.
A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.
Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy
közterületnév módosítást tartalmazó képviselő-testületi dön-
tés meghozatalára kerülhet sor.
Házszám hiánya esetén a Polgármesteri Hivatal a házszám
megállapításáról határozatot hoz. Amennyiben az újraházszá-
mozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait
hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog
bekövetkezni.
Társasházak esetében a lakások helyes címének megál-
lapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat,
közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására.

A központi címregiszter létrehozása
Tájékoztató a lakosságot érintő változásokról



Széljegyzet köz-ügyeinkhez

Széljegyzetet nem írok, nehogy a tábori
beszámolóink „helyhiány miatt” kima-
radjanak az újságból.

A telki lakosok észrevételeikkel, kérdé-
seikkel, gondolataikkal itt érnek el:
- 06 30 967 0168
- zsofia.fillinger@gmail.com
- vagy egyeztetés után személyesen is
találkozhatunk.

Fillinger Zsófia

Elköltözött a Munkaügyi
Kirendeltség

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy 2015. április 1-jétől a
szervezeti integráció révén a Pest Megyei Kormányhivatal
Budakeszi Járási Hivatal I. és II. Járási Munkaügyi Kirendelt-
sége egy szervezeti egységként, Foglalkoztatási osztály
néven látja el feladatait.
A módosítás következtében a 2072 Zsámbék, Rácváros u. 
2-4. szám alatt működő Foglalkoztatási Osztály, korábban II.
Járási Munkaügyi Kirendeltség elköltözik.
2015. augusztus 3-tól a Telki községben lakó és tartózkodási
hellyel rendelkező álláskeresőket és munkaadókat a 2092
Budakeszi, Fő u. 103. szám alatt található irodában, változat-
lan ügyfélfogadási időben várják.

Telki Önkormányzat
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Tájékoztatjuk a T. Szülőket, hogy Telki község Önkormányza-
ta a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) számú
Ö. rendeletének megalkotásával lehetőséget kívánt
teremteni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esély-
egyenlőségének biztosításához.
A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű sportegyesületben
sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, a művészeti iskolába
járó tanulók tanulmányi költségeikhez, illetve a Telki
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la közreműködésével az intézményben szervezett idegen
nyelv oktatás támogatására szolgáló, nyelvtanulásban részt
vevő tanulók ösztöndíjat igényelhetnek a Szociális
Bizottságtól.
A sport, a művészeti és az idegen nyelv tanulási ösztöndíjra
pályázati adatlap (letölthető az önkormányzat honlapjáról)
benyújtásával lehet pályázni 2015. szeptember 30-ig.
Támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
(57.000 Ft-ot).

Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft, maximum
10.000 Ft lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges
nyomtatványok:
a. pályázati adatlap 
b. tanulmányi jogviszony igazolása
c. az osztályfőnök támogató javaslata
d. sportegyesület elnökének vagy a művészetoktatási

intézmény támogató nyilatkozata

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

Halász Terézia
Szociális Bizottság elnöke

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjakról

Többlakásos ingatlanok esetében, ahol az ingatlan nincs tár-
sasházzá minősítve, szükség lehet annak ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzésére.
A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak
csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe
is van (pl. saroktelek, két utcára nyíló telek), a címellenőrzési
eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen
melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten
használt helyiségek. Azon címek, melyek jelenleg nem

tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek
figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul
ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra
kerül sor.
A fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem
a T. Lakosság megértését és együttműködését.

dr. Lack Mónika
jegyző
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A kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott gyümölcs, vagyis
az úgynevezett zöldhulladék nem tűnik veszélyesnek. Sokan
azt gondolják, hogy a természetben lebomló anyagokat bátran
elhelyezhetik az erdőkben, mezőkön, utak szélén, és ezzel
nem követnek el természetkárosítást. Ez azonban tévedés. A
Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint az illegálisan lerakott
zöldhulladék komoly problémát jelent a természeti területekre
nézve, különösen az aszályos, forró hetekben.

A Parkerdő munkatársai rendszeresen találnak kisebb-na-
gyobb illegális zöldhulladék-lerakó helyeket, ahová a kertes
házakban élő lakosság kényelmi okokból vagy jóhiszeműen,
tájékozatlanság miatt kihordja a kertekben keletkezett hul-
ladékot. A köztudatban ugyanis az a nézet terjedt el, hogy
zöldhulladék elhelyezése közterületen vagy az
erdőterületeken megengedett, a növényi részek ott úgyis
elkorhadnak. A valóság ezzel szemben az, hogy a zöldhul-
ladék illegális elhelyezése éppúgy szabálytalan és bünte-
tendő, mint a kommunális, vagy bármely más hulladék lera-
kása - figyelmeztet a PP Zrt.
Milyen veszélyeket rejt a természetre és az emberekre nézve
az illegálisan elhelyezett, szabálytalanul kezelt zöldhulladék?

Nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb zöldhulladék a
frissen levágott fű, és a lehullott, rohadó, fogyasztásra már
nem alkalmas gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló
táplálék a vaddisznó számára, így lehetővé teszi az állatok
belterületen való megtelepedését, állandó jelenlétét. Egy
közelmúltban publikált kutatás megállapította, hogy részben
az ilyen táplálékforrások miatt a főváros térségében kialakult
egy belterületen élő vaddisznó populáció, amely el sem
hagyja a településeket, így létszámuk szabályozása komoly
gondot jelent.
Örökzöldjeink lenyesett ágai más veszélyforrást jelentenek: a
fenyő, a tuja és a többi örökzöld – főleg elszáradt állapotban
– fokozottan tűzveszélyes, illegális lerakásuk aszályos, forró
időszakban könnyen belterületi vagy erdőtüzek okozója lehet.
A nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhulladék ugyan-
csak fokozott tűzveszélyt jelent, mert a végbemenő lebomlási
folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek, így az „erdei kom-
posztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több hektár erdőt
veszélyeztető tűzfészekké válhat.
A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi
kockázata is van, ugyanis elősegíti az invazív fajok, így
például a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű terjedését.
A kertekből kikerülve ezek az agresszív, idegenhonos fajok a
még meglévő őshonos védett erdők rovására terjeszked-
nek, visszaszorításuk nagy erőfeszítéseket igényel.
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai folyamatosan felderítik az
illegális zöldhulladék-lerakó helyeket, és szükség esetén jelzik
azokat az illetékes hatóságoknak. Azonban a probléma
megoldása ebben az esetben is a lakosság környezettudatos
magatartásában rejlik. Az erdészek ezért arra figyelmeztetnek
mindenkit, hogy akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt nem
kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a
kereskedelmi forgalomban megvásárolható, e célra szolgáló
zsákokba helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

Forrás: PP Zrt.

Ne tegyük ki a zöldhulladékot az
erdőbe!
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Hulladékgyűjtési tájékoztató
TELKI TELEPÜLÉSEN 2015. AUGUSZTUS 
1-JÉTŐL A ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT.
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ.

A szolgáltatás díja 2015-ben:

80  literes edény 279 Ft 3 632 Ft 14 529 Ft
110 literes edény 381 Ft 4 953 Ft 19 812 Ft
120 literes edény 406 Ft 5 283 Ft 21 132 Ft
240 literes edény 800 Ft 10 401 Ft 41 605 Ft
770 literes edény 1 778 Ft 23 114 Ft 92 456 Ft

HÁZTARTÁSI (KOMMUNÁLIS)
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szerdán reggel 6 óráig, jól látható helyre tegyék ki az ingat-
lanok elé a gyűjtőedényeket! 2015. szeptember 14-től már
csak a szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók kukáit
ürítjük!

A kukába nem férő többlethulladékot csak a zsákárusító
helyeken bruttó 355 Ft-ért megvásárolt feliratos zsákban szál-
lítjuk el!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK
GYŰJTÉS

ÜVEG: tiszta, kiöblített, ép vagy törött, fehér és színes üveg-
palack, befőttesüveg (zárófedél nélkül) csak a hulladékgyűjtő
szigeten kihelyezett gyűjtőedényben helyezhető el. A házhoz
menő gyűjtési rendszerrel párhuzamosan, 2015. december
31-ig a hulladékgyűjtő szigeten a műanyag, papír és fém hul-
ladékok is elhelyezhetőek. Ezt követően a gyűjtőszigeten
már csak az üveghulladék helyezhető el!

Kéthetente történik a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés.
A soron következő gyűjtési nap: 2015. szeptember 17.
csütörtök. Reggel 6 óráig, a zsákárusító helyen is megvásárol-
ható átlátszó zsákban, vagy bármilyen más átlátszó zsákban,
mennyiségi korlátozás nélkül helyeztető ki a hasznosítható
hulladék.

MűANYAG, FÉM, ITALOS KARTONDOBOZ (vegyesen,
kilapítva, egy zsákban helyezhető ki):
Műanyag: Laposra taposott, tiszta üdítős vagy ásványvizes
műanyagpalackok, csomagoló fóliák, bevásárló táskák, szaty-
rok, élelmiszerek, ill. kozmetikai termékek és tisztítószerek
flakonjai, dobozai kimosva, joghurtos-tejfölös poharak és éte-
les dobozok kimosva (az alufólia tetőt eltávolítva. 
Fém: sörös, üdítős, energiaitalos alumínium italos dobozok
(kilapítva), tiszta alumínium fólia és tálca, konzervdoboz és
egyéb fém élelmiszer-csomagolás.
Italos-kartondoboz: tejes és gyümölcsleves többrétegű karton-
doboz tisztán, kilapítva.
Az engedélyezettől eltérő vagy szennyezett hulladékot,
illetve a nem lapított flakonokat tartalmazó zsákokat
munkatársaink az ingatlan előtt hagyják!
PAPÍR (papír dobozban vagy kötegelve helyezhető ki): (Eső
esetén a papírhulladék műanyag bevásárlótáskában is kihe-
lyezhető.)
Kartondoboz (kilapítva), színes és fekete-fehér újság, folyó-
irat, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A március 1. és december 15. közötti időszakban, kétheti
gyakorisággal történik a zöldhulladék házhoz menő
begyűjtése. A soron következő gyűjtési nap szeptember 14.
hétfő.  A zöldhulladék a közszolgáltató által forgalmazott zöld-
hulladékos zsákban helyezhető ki. A zöldhulladékos gyűjtő-
zsák ára bruttó 355 Ft. A kötegelt ágak/gallyak is csak zöldhul-
ladékos zsákkal együtt helyezhetők ki. Az ünnepek után
kidobott karácsonyfák összegyűjtéséről a kommunális hul-
ladék ürítési napokon, január 1. és  január 31. között, heti
rendszerességgel gondoskodunk. 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Évente egyszer szállítjuk el a háztartásokban keletkező
lomot (maximum 3 m3/háztartás).
Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen
keletkezett lakossági hulladék, amely mérete, vagy egyéb
tulajdonsága miatt nem helyezhető el a gyűjtőedényben
(kukában). A házhoz menő lomtalanítás során:
- a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen,
hanem egyénileg kérhető, a hónap utolsó hetének a kom-

Edény méret Egyszeri
ürítési díj
(bruttó)

Negyedéves
ürítési díj
(bruttó)

Éves 
ürítési díj
(bruttó)
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munális hulladékszállítási napjára (kuka ürítési napra)  a már-
cius 1. és november 30. közötti időszakban;
- időpontot a 22/350-111–es telefonszámon vagy az

info@zoldbicske.hu e-mail címen, legalább egy héttel
korábban kell egyeztetni.

- csak a szerződött, és díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlanhasználó veheti igénybe a lomtalanítási szolgál-
tatásunkat.

Lomtalanításkor nem szállítjuk el az alábbi hulladékokat:
veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési hulladék,
kommunális hulladék, autó alkatrészek, sík üvegek, autógumi.
Lakossági elektronikai és veszélyes hulladék évente egyszeri
begyűjtéséről a későbbiekben egy meghirdetett időpontban
gondoskodunk.

TÖBBLET-, SZELEKTÍV-, ÉS
ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁK ÁRUSÍTÓ HELYEK
Többlethulladékos zsák ára: bruttó 355 Ft, zöldhulladékos
zsák ára: bruttó 355 Ft. A zsákok egész évben megvásárol-
hatók az alábbi árusító helyeken:
Barkácsbolt, Rozovits Kft. (2089 Telki, Fő u. 27/A)
Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig

Központi ügyfélszolgálat:
Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.)
Ügyfélfogadás:  H-SZ-P: 8:00-16:00
Tel.: 22/350-111;  Fax: 22/565-277; info@zoldbicske,hu
Számlázással, zöld és lom hulladékkal  kapcsolatos informá-
ció: Tel.: 22/350-111

Zöld Bicske Nonprofit Kft.
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2003 óta minden szeptemberben, az egészség, és minden, ami
ehhez kapcsolható kerül az érdeklődés és a programok közép-
pontjába. Fontos feladatunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet leg-
nagyobb kincsünk, egészségünk védelmére, a betegségek
kialakulásának megelőzésére, a várható kockázatok
kiszűrésére. Szeretnénk megőrizni a Telkiről kialakított pozitív
képet, hogy itt a lakók egészségi állapota kiemelkedően jó, ami
elsősorban az egészséges környezetnek, a tudatosan válasz-
tott egészséges életmódnak, egészséges táplálkozásnak,
valamint a kornak és egészségi állapotnak megfelelően
választott testmozgásoknak köszönhető.
Mint minden évben, most is a szűrővizsgálatokkal indul a 
program. Az ÁNTSZ orvosai és egészségügyi munkatársai
általános állapotfelméréssel: vérnyomásméréssel, vércukor- és
koleszterinszint, testzsír és testtömegindex meghatározással,
és ehhez kapcsolódóan életmód és dietetikai tanácsadással áll-
nak a lakosság rendelkezésére.
Idén is lesz szemészeti szűrés, amit a Zwik-ker Optika végez.
Komputerrel és manuálisan állapítják meg a korrekció mértékét.
Szemüvegek elkészítéséhez az elismert, magas minőségű,
japán technológiájú Hoya lencsegyártó cég termékeit
használják, kiemelkedő figyelmet szentelve a progresszív- és
beltéri munkaszemüvegeknek (monitor előtt viselt). Ezen a
téren elért szakmai sikereiket a Hoya lencsegyártó cég 2014-
ben VIP díjjal jutalmazta „Progresszív lencseértékesítés”
kategóriában.
Optikai keret választékuk kimagaslóan sokszínű, hiszen a leg-
nagyobb világmárkákon keresztül a minőségi, de kedvezőbb
árfekvésű kereteket is forgalmazzák, így mindenki megtalálja azt
a stílust, ami munkájához, elképzeléséhez a legmegfelelőbb.
Elkészített szemüvegeikre a rendeléstől számított 2 évig vállal-
nak garanciát.
Ebben az évben urológiai vizsgálatra is lehetőség lesz, a
telki NovUrol egészségügyi vállalkozás ingyenes szűréssel és
PSA teszt elvégzésével, valamint tanácsadással várja a helyi
lakosokat.
A szülői munkaközösség részvételével tovább folytatjuk az
egészséges táplálkozással kapcsolatos programot, melynek
helyszíne az iskola étterme.
1.) Egészséges sütik versenye 4 kategóriában:
- gyerek/családi
- osztály és ovis csoport
- legszebb süti
- közönségdíj
2.) Egészséges étel kvíz:
- gyerek  kategória
- felnőtt kategória
3.) Rajzpályázat egészséges élet/étel jegyében
kategóriák:
- ovis
- kisiskolás
- tinédzser
4.) Együnk egészségesen finomat!
(Interaktív ételbemutató, kóstolással,  közönség bevonásával,
recept titkokkal, praktikákkal.)

Témakörök:
a.) Itt az iskola! Kreatív és finom uzsonna ötletek
b.) Őszi vendégváró falatok (családi-, baráti összejövetelre,

partikra, zsúrokra)
c.) Diétás, de annál finomabb ételek (tej-, glutén-, cukor-, szó-

jamentesen)

Tavasszal az alapítványi sportnapon számtalan szakosztály
bemutatkozott, sokféle sportolási lehetőséget ki lehetett
próbálni, most ősszel azoknak szeretnénk lehetőséget adni,
akik kimaradtak a programból. Az asztalitenisz bajnokságot
Szigeti Antal szervezi: alsó és felső osztályos kategóriában,
nevezni a helyszínen, a tornateremben lehet. A sakkversenyt
alsó, felső osztályos, és felnőtt kategóriában hirdetjük meg, a
bajnokságot Pregitzer György szervezi. A fociban családi
bajnokság lesz, Kamocsai Zsuzsa irányítása mellett.
Tavaly az újdonságok között mutatkozott be a Nordic Walking,
most ismét lesz lehetőség, hogy az érdeklődők kipróbálják
ezt a testmozgást és tanácsokat kérjenek az oktatóktól. Ez
valóban olyan sportolási lehetőség, amit bárki kortól
függetlenül kipróbálhat és napról-napra gyakorolhat.
V-Bringa bemutató: Telkiben elterjedt a kerékpározás, kicsik,
nagyok, fiatalok, idősebbek szívesen pattannak nyeregbe. Az
Egészségnapon szeretnénk bemutatni az elektromos
rásegítéssel működő kerékpárt, a PEDELEC-t, ami kortól és
edzettségi állapottól függetlenül mindenki számára lehetővé
teszi a kerékpározást. A kerékpárokat fél 11-től lehet megtekin-
teni és kipróbálni az iskola-óvoda közötti parkolónál.

Ha túl meredek a hegy ...          ... vagy nem akarsz mindig megizzadni

szeretnél egészségesebben élni ... ... és olcsóbban közlekedni.

Telki Egészségnap
2015. szeptember 12.
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A kerékpározás az egyik, ha nem a legjobb megoldás a városon
belüli közlekedésre: egészségesebb, olcsóbb és ráadásul
gyorsabb is a legtöbb közlekedési eszköznél. Számos élethely-
zetben azonban a kerékpár használata helyett más, a
környezetet sokkal jobban terhelő megoldást vagyunk kényte-
lenek választani mindennapi közlekedésünkhöz. Sokan elvetik
a kerékpáros közlekedés gondolatát a meleg nyári napok, az
emelkedők vagy a túl nagy kihívásnak tűnő távolságok miatt.
Ezeken a problémákon segít a PEDELEC használata, megad-
va a nagyobb távolságok verejtékmentes leküzdésének
lehetőségét egy egészséges és gyors közlekedési módszer
segítségével.
Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a kerékpározás a
leginkább stresszmentes közlekedés: az átlagos 5-15 km-es
munkába járás távolságának megtétele kompenzálja az egész
napi ülőmunka káros hatásait, mindezt a legköltségha-
tékonyabb módon, 100 km megtételéhez kb. 40 forintnyi elek-
tromos energia felhasználásával.
Azoknak nyújt megoldást, akik kerékpároznának, de átöltözési
problémák miatt nem szeretnének izzadtan megérkezni munka-
helyükre, vagy akik útját olyan emelkedők akadályozzák, ame-
lyeket csak rendkívüli erőfeszítéssel tudnának leküzdeni az
elektromos motor segítsége nélkül, de segít azoknak is, akik
szeretnének egészségesebb életet élni, javítani edzettségi
állapotukon, de nem kívánnak megküzdeni a tisztán izomerő-
vel meghajtott kerékpár adta kihívásokkal. Egészséges és
élvezetes alternatívát nyújt a mindennapi, sokszor lassú,
kellemetlen és unalmas közlekedési módok kiváltására.
Fontos kiemelni, hogy a PEDELEC kerékpár elektromos
rásegítése azt jelenti, hogy a használójának mindig kell te-
kernie, hajtania a kerékpárt, csak egy intelligens motorvezérlőn
keresztül szabályozható mértékű segítséget kaphat az elektro-
mos motortól.
Pedelec kerékpárok trapézcsöves vázkiképzéssel érhetőek el,
ilyen az átlépést könnyítő meredek felső csővel épített V-
Bringa.
Az EU szabványoknak megfelelő kerékpár 10Ah kapacitású Li-
ion akkumulátorai átlagos felhasználás mellett 50-70 km, sík
úton, alacsony rásegítési fokozatban pedig 80-100 km
megtételét teszik lehetővé.

A testi-lelki egészségmegőrzéshez hozzásegíthet egy alapos
körültekintéssel kiválasztott kutya is. Terápiás célokra kórhá-
zakban, idős otthonokban is használnak egyes fajtákat,
melyek speciális kiképzést is kapnak. Amikor döntést hozunk
egy kutya kiválasztásánál, fontoljuk meg, hogy hosszú távra,
akár 12-16 évre is elköteleződünk egy élőlény mellett, ami sok
törődéssel, odafigyeléssel jár. Sajnos előfordul, hogy nem
mindig a valós igények és lehetőségek a meghatározók vásár-
lásnál, befogadásnál, ilyenkor öröm helyett sokféle gond és
nehezen betartható szabály terheli a kutyatartót. Az idei
Egészségnapon egy TÜKÖR módszerrel dolgozó kutya-
kiképző, a Sétamester előadásán keresztül szeretnénk segít-
séget adni a felelős kutyatartáshoz.
1. Sétamester bemutatása
2. Legyen kutyánk? Hogyan válasszunk?
3. A kutya igényei
4. Pár szó a fajtákról
5. Kölyöktesztek
6. Ivartalanítás
7. Kutyaiskola, életmód
8. Viselkedés terápia

Kétkerékkel Lappföldig: 4 világutazó, 4 hét, több, mint 4
ország, avagy csaknem egy hónapos út története, amely
rengeteg kalandon, esőn át a sarkkörig tartott. Közben megis-
merték a finn kedvességet, az észt fővárost magyar szemmel,
Auschwitz borzalmait, a keresztek hegyét és ezernyi más külön-
leges helyet. Minderről bővebben a 13 órakor kezdődő
élménybeszámoló során hallhatunk.

Gyerekprogramok:
- Logikai játszóház lesz az iskola előtt Rácz Ildikó vezetésével.
Török Ágoston, a Rubik kocka bajnokság győztese bemutatja,
hogy lehet pillanatok alatt kirakni a kockát, és segít a
gyerekeknek, hogy elsajátítsák használatát.
- Tóth Gábor vezetésével vadon élő, és ház körüli állatokkal
való ismerkedés, bemutató lesz az iskola előtti árnyékos,füves
részen. Róka, vadászgörény, patkány, egér, kutya, borz... várják
a gyerekeket. 
A programok lebonyolításához – az önkéntes program keretén
belül - várom középiskolás segítők jelentkezését a
terihal1722@gmail.com címre. 

Halász Terézia
Szociális Bizottság

10.00 Szűrővizsgálatok kezdete -  Iskolai tantermek

10.05 Asztalitenisz bajnokság - Tornaterem

10.30 Családi foci - Műfüves focipálya

10.30 Elektromos kerékpár bemutató - Iskola-óvoda 
közötti beton

10.45 Logikai játszóház - Iskola előtt

Rubik kocka bemutató

11.00 Állatbemutató - Iskola előtti füves terület

12.00 Bemutatkozik a SÉTAMESTER - Iskolai tanterem

12.15 Ételbemutató, kóstoló - Iskola étterme

12.30 Nordic Walking - Iskola-óvoda között

13.00 Lappföldi kerékpártúra -  Iskolai tanterem

13.30 Sakk-bajnokság - Iskola étterme

A Telki Egészségnap programja
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Telki Nyárbúcsúztató Piknik
2015. szeptember 26., 
Telki Pajta-Faluház és környéke, Orgona utca

A programokról:
Bor és pálinkakóstoló
Kirakodóvásár: bőrdíszműves, textilműves, grafikus és ötvös
ékszerkészítő, kosárfonó
Bográcsfőző verseny
Kreatív sarok az újrahasznosítás jegyében
Este 20:00-24:00 között zenei fellépők
és természetesen: Piknik

A gyerekekről sem feledkeztünk meg:
Méhes Csaba: gyermekelőadó
Varga Szemes László: cirkusz és csapatjátékok
Mese másként nem csak kicsiknek
Régi korok játékai kézből kézbe
Madárijesztő építés
Középkori Kalandtábor
Mászófal
Állatsimogatás és etetés

A rendezvényt a környezettudatosság és újrahasznosítás
jegyében tartjuk!
A rendezvény keretén belül szervezett bográcsfőző
versenyre jelentkezni lehet szeptember 20-ig az alábbi e-mail
címen: telkipiknik@gmail.com
A verseny főnyereménye egy 7 éjszakára szóló tengerparti
szállás 4 főre a horvátországi Vir szigeten. Jelentkezni
egyénileg vagy maximum 4-fős csapatokban lehetséges.

További információk a Telki Nyárbúcsúztató Piknik facebook
esemény oldalán, a kihelyezett plakátokon és a www.telki.hu
honlapon találhatók.

Horváth Janka

Tisztelt Szülő!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját a 2015. szeptember 11-én, pénteken
10.30-tól tartandó Telki és Budajenő közös
rendezésű Anyatejes napi rendezvényünkre,
amelynek helyszíne: Topi Sárkány Játszóház
(2089 Telki, Kórház fasor 24., bejárat az
emeleten)

Program:
10.30 Erdősi Judit: Probiotikumok használata gyermekkor-

ban (Bonolact termékek)
10.45 az Édesanyák köszöntése
11.00 Dr. Pótáné Juhász Mariann: Kisgyermekek mindenna-

pos bőrápolása (Ceumed termékek)
11.15 Kamlah Szilvia: Munka és szoptatás - valósítsuk meg

együtt! (előadás és beszélgetés)

Ez alkalomból a játszóházi belépés ingyenes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

Csilla, Gabi és Adrienn védőnők

Mindennapi tudomány

Telkiben hagyománya van a tudományos ismeretterjesztés-
nek. Különböző tudományágak elismert képviselői élnek
közöttünk, és segítenek bennünket, hogy megismerked-
hessünk szakterületük kutatási eredményeivel. A Széchenyi-
díjas Horváth Dezső professzor az évek során már kétszer is
sorozatunk vendége volt: a CERN-nél folyó kutatásokról,
valamint az „ősrobbanásról” tartott előadást. A témák
nehézsége, és bonyolultsága ellenére rengeteg érdeklődő
vett részt előadásain, akik számtalan kérdést tettek fel
számára és azóta is várják a folytatást.

„Hova lett az antianyag?”

Az ősrobbanás során anyagnak és antianyagnak egyformán
kellett volna képződnie, mert a fizika alapvető törvénye
mondja ki egyformaságukat. Ugyanakkor az Univerzumban
nem látunk antianyagot, tehát mégis több anyag keletkezett.
A CERN antiproton-lassító berendezésénél számos kísérlet
foglalkozik az anyag és antianyag tulajdonságainak össze-
hasonlításával. Ezek a vizsgálatok a kutatókon kívül a bulvár-
irodalom fantáziáját is felcsigázták, aminek eredményeképpen
megszületett az "Angyalok és démonok" című regény és film
is. Bemutatjuk a CERN antiproton-lassító berendezésénél
zajló antianyag-kísérleteket, közöttük a Bécs-Brescia-
Budapest-Debrecen-München-Tokió együttműködésben folyó
ASACUSA kísérletet.

Életrajz

Horváth Dezső Széchenyi-díjas fizikus.
Különféle részecskefizikai kísérletekben
vett részt Oroszország, USA, Kanada,
Olaszország és Svájc kutatóin-
tézeteiben. Jelenleg a Wigner Fizikai
Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai
Intézetének emeritus professzora, két
magyar kutatócsoportban dolgozik a
CERN-ben, részecskefizikát tanít a
Debreceni Egyetemen és gyakran tart

ismeretterjesztő előadásokat. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a telki iskola étter-
mébe, a 2015. szeptember 24-én, 20 órakor kezdődő
előadásra.

Halász Terézia

Autó stop - kerékpár start!

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából
szeptember 22-én, kedden délután Telki és Budajenő közös
kerékpáros akciót szervez, amelynek keretében gyerekek és
felnőttek, tanárok és diákok együtt hívják fel a figyelmet az
autómentes közlekedésre és a kerékpár megfelelő
használatára.

Az eseményhez bárki csatlakozhat, részletek a telki.hu hon-
lapon, illetve a „Telki” Facebook közösségi oldalon!
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Tevékeny nyugdíjasok a
Polgárőrségnél

A telki polgárőröket bemutató cikksorozatunk foly-
tatódik. Ezúttal két, korát meghazudtoló, örökmozgó és
tevékeny nyugdíjas polgárőrt mutatok be Önöknek.
Ismerjék meg őket közelebbről!

Mészáros László Péter

Mészáros László Péter 1995
szeptemberében költözött családjával
Telkibe, majd kb. 3 év múlva már a
polgárőrség csapatát erősítette.
Nem volt nehéz rátalálnia a csoportra,
hiszen a környékén, a Gyöngyvirág
utcában nagyon sok polgárőr lakott,
és a polgárőrség akkori vezetőjével,
Rátky Józseffel is többször összefutot-
tak az utcán. A környékbeliek így
hamar megfertőzték őt. Igaz, nem
volt nehéz, mert ahogy ő mondta,
egy olyan korban nőtt fel, ahol

szokás volt másoknak segíteni és ő a segítés ezen módját öröm-
mel választotta.
Ahogy tőle megtudhattam, mindig is nyüzsgő típus volt, és tet-
szett neki, hogy ha szerencsére nem is kell a bűnnel kapcsolatban
megelőzni, illetve tenni (akik akkor már a falu lakói voltak,
bizonyára emlékeznek azokra az időkre, amikor nem volt gond,
ha egy portának több évig nem volt kerítése, hívatlanul nem ment
be senki, netán ha leszaladtunk a közeli közértbe, és elfelejtettük
bezárni a bejárati ajtót, hazaérve mindent úgy találtunk, ahogy
hagytuk és a szomszédok is jobban figyeltek egymásra...), de
segíthet jobbá és még biztonságosabbá tenni a lakókörnyezetét.
Péter egyike a legrégebbi tagoknak, a mai napig is töretlen
lelkesedéssel és tenni akarással végzi választott társadalmi
munkáját.
Belépésétől állandó társa van, Tamás, aki korábban szomszédja
volt. A mai napig vele járőröznek (bízom benne, hogy hamarosan
a társát is sikerül bemutatnom önöknek). Ha állandó járőrtársa
nem ér rá, akkor szívesen társul új tagokhoz, mint például ezen
cikk írójához.
Péter aktív, tevékeny nyugdíjasként éli mindennapjait. Korát 
tekintve állítólag nyugdíjas, de aki ismeri őt, ezt nehezen hiszi el
róla. Fiatalos, sportos külsejét személyi edzője, Kávé kutya segít
karbantartani, akivel ha esik, ha fúj, minden reggel lefutják a
szokásos körüket. Ilyenkor kihasználja az alkalmat, és nyitott
szemmel fut, ez is egyfajta nappali járőrözés számára.
Kávé nem társa az éjszakai járőrözéskor, hiszen nem egy
kiképzett rendőrkutyus. Péter szavaival élve Kávé jelenlegi stá-
tuszában fél-rendőrkutya.
A többiekhez hasonlóan hivatalosan ő is éjszaka járőrözik, ekkor
a már említett kétlábú járőrtársával, Tamással róják Telki utcáit és
vigyáznak ránk, értékeinkre. Több alkalommal lehettek hálásak
éberségüknek lakóink.

Például évekkel ezelőtt, amikor a Kodolányi emlékház felújítás
alatt állt, ők vették észre, hogy furcsa fények villódznak az egyik
ablakban. Ahogy közelebb mentek a házhoz, látták, hogy lángra
kapott az ajtófélfa. Azonnal hívták a tűzoltókat, akik sikeresen
eloltották a tüzet. Péteréknek hála sikerült megakadályozni egy
nagyobb tűzeseményt.
Járőrözés során kalandban sem volt hiány. Biztosan többen
emlékeznek még Varjú Géza bácsira, akiről többen csak azt
tudtuk, hogy ő a postás Telkiben. Péterrel való beszélgetésünk
során most tudtam meg, hogy ő is polgárőr is volt. Egyik alka-
lommal Péter éppen vele volt szolgálatban, amikor kiderült, hogy
az egyik építkezésen bombát találtak. Ők biztosították a helyszínt
a tűzszerészek megérkezéséig.
Péter sorsa úgy alakult, hogy pár évig külföldön élt, majd amikor
hazaköltözött, új lakhelye lett. Telkiben álló házát el kellett adnia,
így egy utcával arrébb költözött. Ami azt jelentette, hogy ekkortól
hivatalosan budajenői lakos lett. Azonban meg sem fordult a
fejében, hogy emiatt megváljon a Telki Polgárőrségtől. A mai
napig egyik oszlopos, megbízható tagja a csapatnak.
A beszélgetés során végig éreztem, hogy lesz egy csattanó. Ezt
azóta gondoltam, amióta megkérdeztem, hogy jó, hogy segíteni
szeretett volna, de miért a polgárőrséget választotta. A ma-
gyarázatot egy korábbi tevékenység szolgáltatta.
Péter régebben a győri Műszaki és Távközlési Főiskolán tanított
és a tanszéken egy kollégája beszervezte önkéntes rendőrnek a
dunai Vízirendészethez. Itt hasonló volt a feladat, mint napjainkban
a polgárőrségnél, csak a talaj volt más.
A beszélgetés végéhez közeledve kérte, hogy írjam meg: a telki
polgárőrök önként vállalt társadalmi feladatot teljesítenek. Saját
autóval, saját benzinnel, szabadidőt felajánlva, tagdíjat fizetve,
hogy végezhessék ezt a feladatot.
Akik jelenleg a csoport tagjai, elhivatottak és szívesen tesznek a
közért! Azonban a lakosságnak is tudomásul kell vennie, hogy
ezek a férfiak és nők nem mindenhatóak. Vannak jogaik, ame-
lyeket a bűnmegelőzés területén tudnak érvényre juttatni. Azon-
ban amikor már bekövetkezett a bűncselekmény, akkor nekik sincs
több joguk, mint az átlagembereknek. 
Szomorúan megjegyezte, hogy a növekvő lakosságszám sajnos
nem eredményezte a tagság növekedését. A kb. négyezer fős
lélekszámhoz képest igen elenyésző a polgárőrök jelenlegi lét-
száma. Bízik benne, hogy a cikk megjelenésével sikerül kedvet
csinálnia az újonnan beköltözőknek, akik ha segíteni
szeretnének, csatlakozzanak a polgárőrséghez! Szükség lenne
az új tagokra, mert így a jelenlegi polgárőrökre hárul több feladat,
amit esetenként bizony nehéz teljesíteni.

Kiss Elek

2001-ben Budapestről költözött Tel-
kibe feleségével, Judittal. Mérnök volt
aktív, dolgozó korában, azonban ma
már jól megérdemelt nyugdíjas éveit
tölti. Fáradhatatlan, rengeteg energiá-
val rendelkezik, amelyet a sportnak is
köszönhet. 
69 (!) évesen görkorcsolyázik. Amikor
csak teheti, busszal bemegy Buda-
pestre, görkorit húz és szeli a város
útjait (Telkiben is feltűnik olykor, de itt
kevés a sík és korizható terep).
Eleket sokan ismerhetik a Telki
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Piacról, hiszen állandó standja van. Híres arról, hogy nem csak
eladja saját maga készítette portékáit, hanem termeszti is őket.
Hecsedli lekvárja verhetetlen, és most, a riport készítése közben
megkóstolhattam bodzaszörpjét is, ami tőlem kiérdemelte a felejt-
hetetlen jelzőt.
Ő a tipikus aktív nyugdíjas, aki nem tud és nem akar pihenni és aki
szeret tenni a környezetéért. Elek közel 1 éve csatlakozott a Telki
Polgárőrséghez, miután jó ismerőse, Mészáros László Péter
„megfertőzte”. Amikor megkérdeztem, hogy jó, de miért pont a
Polgárőrség, gondolkodás nélkül válaszolt: „Mert tenni szerettem
volna valamit Telkiért”.
Azóta számíthatnak rá a társak, lelkesen járőrözik. Nincs állandó
társa, de szerintem ő ezt nem is bánja, mert így még több ember-
rel tud megismerkedni és a szerencsére sokszor eseménytelen
kintlétek hosszú és unalmas órái hamar eltelnek egy jó beszél-
getéssel.
Megtudtam azt is, hogy ő a falu szeme: tudatosan figyeli
környezetét, és ha nem odaillő dolgot lát, akkor közbelép. Ezt úgy
kell érteni, hogy ha például egy addig ismeretlen autóra lesz
figyelmes az utcájukban, akkor nem fordítja el a fejét, hanem
segítőkészen érdeklődik, hogy melyik utcát keresik. Ekkor vagy
sikeresen útba tudja igazítani a vendégségbe érkező, de a falut
nem ismerő idegent, aki még hálás is neki a segítségért, vagy az
autó elhagyja a falut, mert szokatlan, hogy nappal is éberek
legyenek az emberek.
Van egy hű járőrtársa, akivel csak a kora reggeli órákban látható.
Ő a szeretett kutyája, Mázli. Ő a társa a reggeli éber futások alkal-

mával. Aki büszkén fut a gazdival, mert érzi, neki a mozgáson kívül
komoly szerep jut reggelente! Ő is figyel, vigyáz, őriz, véd.
Mázli, akit nekem is volt lehetőségem megismerni, termetre félel-
metes, de ha valakit megismer és megszeret, akkor egy nagy
barátságos, kíváncsi mackóvá változik. Ja, és ki ne hagyjam a fel-
sorolásból, hogy ő egy igazi gentleman: a hölgyeket kézcsókkal
illeti. Történetesen én is kaptam ebből a kézcsókból. De nem volt
időm elolvadni, mert Judit egyből megjegyezte, hogy Mázli
szereti a kézkrémeket és biztosan rajtam is érezte... Na, ennyit a
női bűverőmről.
Közös képet nehezen tudtam készíteni róluk, mert Mázliba mintha
egy zsák bolha bújt volna, egy percig sem volt képes nyugton
maradni. Érezte, hogy valami különleges dolog történik körülötte.
Mintha megérezte volna, hogy ehhez neki is köze van, és le sem
lehetett vakarni rólunk, itta szavainkat. 
Szóval Mázli a reggeli járőrtárs, aki mindig elkíséri Eleket a szoká-
sos körútjára. Vagy Elek kíséri Mázlit? Ez legyen az ő titkuk.
A beszélgetés során kiderült, hogy Elek sajnálja, hogy kevesen
vannak a polgárőrök. Még akkor is, ha zömében eseménytelenül
zajlanak az éjszakák, szükség van a jelenlétre, elkelne még az új
erő, a segítség, hiszen a polgárőrök többsége dolgozó ember,
így korlátozva van a lehetőségük a járőrözésre.
Abban az esetben, ha több polgárőr lenne a faluban, még több
helyre és még gyakrabban jutnának el járőrözni. Bízik benne,
hogy e riport olvasása után jelentkeznek új tagok, bővülni fog a
csapat!

ZA
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A Pipacs Galéria ismét egy jó ügy
mellé állt. Ezúttal a Telki Pol-
gárőrséget kívánja segíteni. Az idei
őszi, Festészet Napja alkalmából
rendezendő kiállításon résztvevő
művészek 1-1 alkotásukat bocsátják
licitre. A befolyt összeget a Telki Pol-
gárőrség javára ajánlják fel.

A pénzt a polgárőrség a Mandula közi
játszótéren található, 761/20 sz. önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanra fordí-

taná, amelyet megpályázott. Itt kerülne kialakításra a Pol-
gárőrség saját helyisége, valamint egy körzeti megbízotti
iroda, amire már régóta nagy szükség lenne Telkiben.

A polgárőrség szűkös anyagi helyzete nem teszi lehetővé,
hogy saját maga finanszírozza az épület felújítását, beren-
dezését, ezért összefogásra van szükség.

A polgárőrség tárgyalásokat folytat a Budakeszi Rendőr-
kapitánysággal és egy őrző-védő céggel, kérve az ő támo-
gatásukat is e cél megvalósulása érdekében.

Ezen túlmenően a Telki Önkormányzat támogatása mellett a
lakosság segítségét is kérik, hogy a fenti ingatlant irodává
varázsolják. Természetesen örömmel és köszönettel veszik a
felajánlott munkaerőt, de anyagi támogatásra is szükség
lenne, ezért jön létre az árverés.

A befolyt összegből szeretnének festéket és burkoló anyagot,
fény- és hőforrást, fényreklámot, irodabútort vásárolni. 

Információ a licitről:

A képek kikiáltási ára: 10.000 Ft (minden kép azonos összeg-
ről indul)
A licitlépcső 1.000 Ft
A licit kezdete: 2015. szeptember 1., utolsó időpontja: 2015.
október 1.

Licitálási lehetőségek:
- A Pipacs Galéria Facebook oldala (aki nem tagja a csoport-
nak és licitálni szeretne, kérjük jelentkezzen):
https://www.facebook.com/pipacs.galeria
- A Pipacs Galéria email címe: pipacsgaleria@gmail.com
- A polgárőrség email címe: polgarorseg.telki@gmail.com
(A licit ideje alatt naponta este 8 órakor a Pipacs Galéria Face-
book oldalán tesszük közzé a napi aktuális licit-állást)
Minden felajánlott segítséget köszönünk a polgárőrség
nevében is!
Mindannyiunk érdeke, hogy a polgárőrség végre szerve-
zethez méltó körülmények között működhessen. A körzeti
megbízotti iroda megvalósulása lehetővé tenné, hogy a KMB
a Budakeszire való beutazás helyett helyben intézzen külön-
féle ügyeket (adatszolgáltatások, adminisztráció, kihallgatá-
sok, stb.), ezáltal még hatékonyabb lenne a munkája és több
időt tölthetne Telkiben. Bízunk benne, hogy a két új iroda (pol-
gárőrség, körzeti megbízott) puszta jelenléte is erősíti majd
a település közbiztonságát, hivatott tudatni, hogy figyelünk az
értékekre, egymásra, szolgálunk és védünk!

Árverés a Telki Polgárőrség javára
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Bemutatjuk a művészeket és a felajánlott képeiket:

MÁRTON ILDIKÓ
Telki
Farost lemezre
készült olajfest-
mény, 
méret: 
50 x 70 cm

Márton Ildikót a helyi művészetszerető közönségnek nem kell
bemutatni. Több mint 35 éve Telkiben él, a Pipacs Galéria tulaj-
donosa, kortárs festőművész. A Pipacs Galériában évente két
alkalommal más művészeknek ad lehetőséget a bemu-
tatkozásra, az év többi részében saját alkotásai díszítik a
falakat.
Pályáját műhímzőként kezdte, majd művészettörténeti tanul-
mányait befejezve tért át a festészetre. Képeit realista stílus-
ban festi. Sok kedvenc témája van, amely mindig az adott
időszaktól, kedvétől, lelkiállapotától függ. Szeret tájképeket,
állatokat festeni, de vannak csendéletei is, és egyre többször
ihleti meg egy-egy fotó és vers, amely alapján elgondolkod-
tató, már-már meseszerű világba csöppenünk. 40 önálló kiál-
lításon vett részt hazánkban és külföldön.

NAGY ANDREA
A lassan 2 éve Telkiben élő művésznő a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán diplomázott díszlet-jelmezter-
vező szakon, majd 2006-ban Németországban elvégzett egy
festészettel kapcsolatos másodképzést.
2006 óta fest kutyákat, de más portrékat is: embereket,
párokat, családokat, gazdikat kutyáikkal. 2010 óta szinte csak
kutyusokat fest. Sok kiállítása volt/van, főleg nem szokványos
helyszíneket választ kiállítóhelyül: kávézókat, pubokat.
3 kutyája van, a festészet mellett aktívan foglalkozik kutyás
rendezvények szervezésével.

"Engem vigyél
haza!" avagy
Hópihe És Tódi
portréja
akril-vászon,
méret: 30x40 cm

A kép története: 
A művész a két mentett kutyust még a menhelyen fotózta, de
mire megfestette őket, addigra mindkettő gazdisodott. A
fehér kutyus története itt nem ért véget. Ő álomgazdihoz
került, de nem maradt sokáig, kiderült, menhelyfüggő:

családban depressziós lett, miután visszavitték a menhelyre,
kivirult... A művésznő később látta a kutyust a menhelyen, aki
felmászott a 3 méteres kerítésre, kikönyökölt és nézelődött.
Gondozói kenneljére rá is írták, hogy nem örökbeadható, de
ő ezt nem is bánta, így volt boldog.

GÓGUCZ NÓRA
A Veresegyházon élő Gógucz Nóra saját ars poétikájának
megfogalmazásakor egyrészt az egyszerű (és tárgyszerű)
leírásnál marad – azt mondva, hogy legszívesebben tájképet
fest, de kedveli az emberábrázolásokat is –; másrészt azonnal
túl is lép a tárgyszerűségen, amikor mottóját Van Gogh-tól köl-
csönzi.: „Festményeimet megálmodom, majd álmaimat
megfestem.”
A festészetről ezt mondja: „gyönyörű szerelem és egyben édes
küszködés ez a színekkel, a formákkal. Úgy érzem magam,
mint aki átment a szivárvány alatt, és a színeket kapta ajándék-
ba, mint Holle Anyó szorgalmas lánya az aranyat.

Rengeteget festek és újabban raj-
zolok. Azt, hogy elkezdtem rajzolni
Reményi Győző grafikusnak
köszönhetem. Ő mondta, hogy a
továbblépés nem képzelhető el
rajzolás nélkül és én tovább akar-
tam lépni.
Festményeim, grafikáim az ország
több településén bemutatkoztak
egyéni és csoportos kiállítások
alkalmával.”

A kacér strucc
Papírra készült grafika, méret: 30 x 40 cm

GERENDÉLY ÁGNES
Képzettsége festő és restaurátor művész. A festészeten belül
fő profilja az állatportré. Tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének és a Magyar Restaurátor Kamarának.
Festményei szerte a világon megtalálhatók magángyűj-
teményekben, többek között Magyarországon, Svédországban,
Svájcban, Németországban, Belgiumban, Ausztriában, USA-
ban, de még a Dél-Afrikai Köztársaságban és Puerto Ricoban
is.
Budakalászon él családjával és három kutyájával.
Képeit aprólékosan, magas művészi színvonalon dolgozza ki,
beleélve magát a modell karakterébe, hogy minél élettel telibb
képet tudjon festeni.

Három Nővér

(Napraforgók)
olajfestmény, prespán
(préselt) lemezen,
méret: 35 x 26 cm

ZA



Az európai kórusmozgalom leg-
nagyobb rendezvényén vettünk
részt július végén. A három-
évenként megrendezésre kerülő
Europa Cantat helyszíne Torino

után és Tallinn előtt ezúttal Pécs volt.
Még most is túlcsorduló érzelmekkel lehet csak arról beszélni,
mekkora élményben volt részünk! De csak sorjában, hadd
soroljam, miből is állt ez a varázslatos hét nap!
Már hónapokkal ezelőtt kiválasztottuk, hogy a több tucat
énekes műhely közül melyikben szeretnénk dolgozni.
Választásunk egy vegyeskari műhelyre esett, melyben egy mai
angol zeneszerző (korábban a King’s Singers énekese), Bob
Chilcott: Five days that changed the world (Öt nap, mely
megváltoztatta a világot) című művét tanultuk, magának a
szerzőnek a vezényletével.
A délelőttök a műhelymunkával teltek. „Próbatermünk” a
vadonatúj Szentágothay János Kutatóközpont „Kavics” névre
becézett, hatalmas, gömb alakú előadóterme volt - építész
kórustagjaink örömére. Nagy nemzetközi kavalkád alakult itt is
ki: mi voltunk az egyedüli magyarok a teremben a finnek, ola-
szok, svájciak, belgák, németek, venezuelaiak… mellett.
Összesen kb. 120-an. A mi kis 20-fős kórusunknak az is nagy
élmény volt, hogy ennyi hang szólalt meg egyszerre a
karmester intésére! A férfihangokról nem is beszélve.
Délutánonként koncertek sokasága várt nem csak a fesz-
tiválozókra, hanem a városlakókra is. Pécs több tucatnyi
helyszínén több tucatnyi kórust hallgathattunk meg. Alig
győztünk válogatni a lehetőségek között, és estünk egyik
ámulatból a másikba. Az éneklés ezerarcú, a kórusmuzsika
tízezer! Japán nőikar, horvát férfiak, izlandi hagyo-
mányőrzők, hongkongi gyerekek, dél- afrikai lányok, madri-
di tinédzserek, szlovén fiatalok, török ifjak… még felsorolni is
nehéz, milyen színes és változatos volt a program. Az egyházi
zenétől a latinos dallamokon és a népzenén keresztül a jazz-
ig mindenféle műfaj képviseltette magát.
Este következett a nap egyik legjobb része: a közös éneklés.
A Székesegyház előtti Dóm tér különlegesen impozáns
helyszíne volt az énekelni vágyó sokaság befogadásának. Az
előre kiosztott daloskönyvből mindenféle stílusú, nyelvű és
témájú dalok csendültek fel. Akinek kedve volt, énekelhetett.
Semmihez sem hasonlítható érzés, amikor a zsúfolásig telt
téren mindenki zengi a „Sing, Sing” fesztiváldalt, vagy amikor
külföldiek százai fújják: Hej Jancsika, Jancsika….
A nap még nem ért véget ezzel az eseménnyel. Hihetetlen,
hogy az élményt még lehetett fokozni! A város legnagyobb
terein zenés-táncos mulatság, a Kodály Központban komoly
hangversenyek kezdődtek. Ilyen volt a mi műhelyzáró kon-
certünk is. Felemelő érzés és megtiszteltetés, hogy az
ország egyik legkiválóbb akusztikájú koncerttermében léphet-
tünk fel. Varázslatos volt! Az öt napos próbafolyamat csúcsa,
amikor a különböző helyekről, különböző előképzett-
séggel, különböző várakozásokkal érkező sokadalom
egységes kórusként szólal meg, és figyel egy emberként a
zeneszerző-karnagy minden rezdülésére, hogy felcsendül-
hessen a közös munkával létrehozott, kész Mű.
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A Telki Nőikar élményei az Europa
Cantat fesztiválon

Műhelyzáró koncert a Kodály Központban

Próbaszünetben, a Kavicsban

Főpróba

Fesztiválpolóban
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Nehéz szavakkal leírni, milyen csodálatos volt négyezer
énekessel, és több száz zenésszel, önkéntessel együtt egy
város életébe beköltözni. A buszsofőrök példásan viselték el
a hangosan éneklő utasokat, a konyhás nénik csak mosolyog-
tak, ha az ebédért sorban állók nótázni kezdtek. A Block Café
kedves tulajdonosa jóságosan tűrte vicceinket. Pécs rendkívüli
házigazda volt. A szervezők pedig fantasztikus munkát
végeztek. Ennyi embert, programot, étkezést, szállást, kon-
certet koordinálni fennakadás nélkül... le a kalappal előttük.
Különösen büszkék vagyunk az Europa Cantat Európai
Kórusszövetség elnökére, az események fő mozgatójára,
Móczár Gáborra!
Már alig várjuk, hogy a szeptemberi első kóruspróbán
végignézhessük a Pécsen készült fotókat és videókat, és újra
átéljük e remek program kiemelkedő perceit. És titokban már
a 2018-as tallini Európa Cantatról álmodozunk…

Dura Emese Koncert utáni mulatság

„nektár kell, hogy a szívet
egekig röpítse”
Carmina Burana: Gyónás (Estuans intrinsecus), 13. vers

Idén ősszel folytatódnak a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjá-
nak rendezvényei. Lackfi János költészet napi előadása
után most ismét visszatérünk a gasztronómia világába.

„Az élet ízei” címmel zajlott tavalyi sorozat nagy sikernek
örvendett, a telt házas előadások és a YouTube-on vissza-
nézhető felvételek megtekintéseinek száma egyaránt ezt
jelzik. Az illusztris vendégek (Márton László, Cserna-Szabó
András, Kodolányi Gyula, Dragomán György, Esterházy
Péter) személyisége mellett a tematika is népszerűnek
bizonyult, ezért idén is az irodalom és kulinária kapcsolata
lesz az estek központi gondolata.

A kulinária fogalma azonban tovább bővül, mivel az ételek
mellett a borok világa is szóba kerül majd az irodalmi esteken.
Sőt, a szünetekben a helyi és a környező települések
borászainak jóvoltából jó borokat is kóstolhatnak az érdek-
l ő d ő k .  A borok mellé a finom harapnivalóra idén is az
Avokádó Ételmanufaktúra lát majd vendégül minket.

Természetesen újabb költőket és írókat ismerhetünk meg
személyesen, az estek vezetését pedig Molnár Krisztina Rita
költő Halász Margit írónak adja át, aki a meghívottak beszél-
getőtársa lesz:

„Az irodalmi művek létrehozása hasonlít a borkészítéshez.
Ahogy a szőlőből zamatos bor forr, olyasformán készülhet
a szavakból remek vers vagy nagyszerű próza. A Pátyi
Könyvtár Irodalmi Klubja szereti a nektárt. Szereti az olyan iro-
dalmat, mely az érzékelésen át az ember egész lényére ele-
mentárisan hat (katarzis), és az egekig vagy éppen a poklokig
repíti.

Lássuk csak sorjában!

Először is az író leszüreteli a teljesen érett szófürtöket, de
vigyázni kell ám, mert a betakarítás megfelelő időpontja
nagyon fontos. Csak akkor érdemes a tőkén hagyni teljes
beérésig, ha a mazsolásodástól nem tart a szerző. Mert a túl
magas cukortartalom ronthatja bizonyos művek élvezeti
értékét.

Aztán a préselés.

Igen, a préselés. Régebben kézi erővel, mechanikusan
történt, ma már nagyban megkönnyíti ezt a munkafázist az
elektronika. Az író csak ráhelyezi ujjbegyeit a billentyűzetre, és
áradhat a must. Ha valóban beindul, és ömlik a szó, jöhet a
lészétválasztás. Nedűt a magtól, bogyót a héjtól, szót a
rizsától. De sajnos még mindig nincs készen a mű. Jó
minőségű irodalom előállításához gondosan ellenőrzött
erjedésre és kezelésre is szükség van. Nem beszélve arról,
hogy ajánlatos pihentetni. Ilyenkor a kusza, badar, zagyva
összetevők optimális esetben önmaguktól elillannak az
anyagból. Majd újra elő kell venni, tisztítani, deríteni, szűrni,
centrifugálni, és a végén az egészet a műhöz illő hőmérsék-
letre hűteni. A palackozás és címkézés már nem csak a gazda
dolga, ebben hála Istennek besegítenek a különböző prin-
telő társaságok is. 

Aztán jöhet a kóstolás, a bukézás és a fogyasztás.”

Akiknek az írásait ízlelgetni fogjuk:

Szeptember 28.: Molnár Krisztina Rita
Október 19.: Grecsó Krisztián
November 9.: Vathy Zsuzsa
November 30.: Bodor Ádám
December 14.: Vámos Miklós
A hétfői napokon, 19 órakor kezdődő előadások
ismertetői a www.irodalmiklub.hu oldalon találhatóak
majd. Szeretettel várunk mindenkit az irodalmi estekre, a
Könyvtárba!

Kollár Péter - könyvtáros

Kóstoló - kenyér, bor, írás
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A Hónap alkotója: Pál Laca 
Párjával és sok macskával együtt immáron több mint 10 éve él
Telkiben a fotográfus, Pál Laca. A négylábúak sok szempontból
kapcsolódnak életéhez, hiszen ők művészi pályájának indítói,
kedvenc témái, és a civil munkásságában szintén
meghatározóak, hiszen macskajátékok gyártásával is foglalkozik.

„Egy macskát szerettem volna lefotózni, azonban a kép nem úgy
sikerült, ahogyan szerettem volna” – vall a néhány évvel ezelőt-
ti kezdetekről Laca, hozzátéve, hogy ezért egy fotósiskolába
vezetett az útja, ahonnan már nem volt megállás, ugyanis a
fotózás szenvedélyévé, legfőbb hobbijává vált.

Elsősorban magának fotóz, azonban megrendelésekre is dol-
gozik, a legszerencsésebb pedig, amikor a kettő egybeesik –
osztotta meg lapunkkal. Legnagyobb kedvence az a fotósorozat,
amelyet egy keszthelyi rendezvényen, korabeli ruhákba öltözött
emberekről készített. Az esemény szervezője egyébiránt telki
lakos, és településünk a fotós munkásságában sok szempontból
tölt be fontos szerepet. Amellett ugyanis, hogy macskákat fotóz,
elmondása szerint „nagy macskákat, minél nagyobb macs-
kákat”, a tájképeket is nagyon kedveli – márpedig Telki
környezetében az erdők mindig más-más arcukat mutatják és
így remek témául szolgálnak számára.

Fotóival szubjektív képet fest a valóságról, igyekszik azt és úgy

megmutatni általuk, amit és ahogyan ő lát a világból. Szocioló-
giai témájú fényképeivel például saját érzelemvilágát tárja elénk.
Macskás fotói már több mint 20 országban jelentek meg
nyomtatásban, többek között az amerikai Cat Fancy címlapján
is! Tervezi, hogy egyszer csinál egy kiállítást Telkiben, így
elképzelhető, hogy hamarosan helyben is megcsodálhatók
lesznek természetképei, főként macskákat és más állatokat
ábrázoló portréi.
„Szeretném folytatni a fotóklubot, aminek egy eseménye már
volt”- mondta Laca, hozzátéve: „Jelentkezőkben nincs hiány,
remélem, az idei ősz remek előadásokat és mindenki számára
hasznos fotográfiai ismereteket ad majd. Előadók és hallgatók
jelentkezését is szívesen várjuk, információkat a Telki fotóklub
facebookos oldalán találhat minden érdeklődő. Érdekesség,
hogy polgármesterünk is fog előadást tartani, hiszen mind
fotográfiában, mind cinematográfiában hatalmas az ismeret-
anyaga” – hívta fel rá a figyelmet.

Szilágyi Balázs

Grand Hotel Regency bál
Keszthely 2014

rendező: Zsuzsi Dingsdale
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Ismét elérkezett a nyári szünidő. Ez a cserkészeknek nem
csupán a balatoni hűsölést, a családi nyaralásokat, a nagyszü-
lőknél töltött napokat, a barátokkal való találkozásokat, és az
iskola létezésének tagadását jelenti, hanem az év legjobban várt
eseményét is, a cserkésztábort.
Július 9. csütörtök, reggel, fél 8. Az iskola parkolója kezd megtel-
ni az érkező autókkal. A gyerekek cserkészinget és nyakkendőt
viselnek. Van, aki már mosolyogva üdvözli barátait, van, aki még
álmosan törölgeti a szemét két ásítás között, de minden arcon lát-
szik az izgatottság. Eszükbe jutnak a tavalyi élmények, a csata-
kiáltások, a portyák, a főzések. Az elszántabbak pedig már tak-
tikai megbeszélést tartanak a főzőverseny titkos receptjeiről,
és az őrsök versenyéről, amit idén mindenképpen ők fognak
nyerni. Egyszercsak befut a busz és megáll egy táblánál - „9 és
1/2. vágány” - a ravaszabbak már azt is kitalálták, hogy akkor ez
bizony csak a Roxfort Expressz lehet, ugyanis az idei tábor a
Harry Potter könyvek varázslóvilágára épül, s a gyerekek már
korábban megkapták meghívójukat az iskolába. Gyors pakolás,
névsorolvasás, létszámellenőrzés, integetés a szülőknek, majd
a busz befordul a sarkon, és kezdetét veszi a 10 napos kaland.
Utunk Bakonybélbe vezet, a Gerence-patak völgyébe, egy tisztás-
ra, mely megbújik a meredek oldalú hegyek között. Amikor a busz
kicsit lassít, a beszélgetések félbe szakadnak, és izgatott arcok
jelennek meg az ablakokban - „Megérkeztünk?”, „Ott vagyunk
már?” - majd a fékezés után az ajtók kinyílnak. Megérkeztünk.
Ismét pakolás, majd egy kis cipekedés, és elfoglaljuk a táborhe-
lyet, ahol már várnak minket az előtáborozók, akik minden évben
előkészítik nekünk a táborhelyet. 
A táborokban az első napok ideiglenes lakhelyünk megis-
merésével telnek. Minden őrsnek külön körlete van, melyben egy
sátor és a gyerekek által készített építmények foglalnak helyet.
Idén ez egy kicsit másképp valósult meg, mivel a keretmeséhez
hűen az egész csapat házakra volt osztva, ennek köszönhetően
készült el a tábori ebédlő, ahol négy hosszú faasztal sorakozott
egymás mellett; Griffendél, Hugrabug, Hollóhát és Mardekár
házak étkezőasztalai. Az építkezés mellett a játékok is helyet
kaptak: volt számháború, kalmárjáték és nem maradhatott ki a
kviddics-bajnokság sem, melynek fergeteges hangulatú dön-
tőjében a két legelszántabb csapat küzdött meg egymással. A
táborok feladata, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban
is foglalkozzunk a természettel, közelebb hozzuk a gyerekekhez,
megismerjük azt, akár tájfutás közben, akár este, amikor néztük
az égbolton fénylő csillagokat, akár a táborhely közelében lévő

tanösvény bejárásával, vagy amikor két napos őrsi portyára
indultunk. Ennyi mozgás mellett szükség volt testi és lelki kikap-
csolódásra is, ezért, mint minden évben, a portyáról visszatérve
kezdetét vette a sokak által legjobban várt wellness-nap. Haj-
mosás, masszírozás, pancsolás. Mindez az erdő közepén. Az év
többi részében talán nem jelentenek olyan sokat ezek a dolgok,
de ebben a 10 napban felbecsülhetetlen. S ha már említettem a
lelki kikapcsolódást, mint minden évben, idén is eljött hozzánk
Gábor atya, aki nem csak szentmisét mondott, hanem egy min-
den korosztály számára befogadható előadást tartott nekünk
Istenről, emberről, természetről. A tábor végéhez közeledve
fokozódott az izgalom a versenyekből kifolyólag, melyekből idén
nem volt hiány. Főzőverseny, házverseny, őrsi pontverseny.
Bár fáradtak voltunk, de megpróbáltuk még egy kicsit jobban
odatenni magunkat, ügyeltünk a rendre, szorgosan mosogattunk,
hogy a reggeli körletszemlére minden tipp-topp legyen, hogy több
pontot kapjunk, mint a szomszédos őrs, mert idén mi nyerjük
meg a pontversenyt. A kemény munkának nem maradt el a jutal-
ma, nem volt olyan őrs, amely nyeremény nélkül maradt volna.
Megint a buszon ülünk. Szomorúság és öröm keveredik a szívek-
ben. Képzeletben már mindenki a mama főztjét eszi, de nehéz
elengedni a tábort, a kalandokkal teli tíz napot. Az őrsök lelkesen
bontogatják a kekszes zacskót, elosztják a nyereményeket.
Akiben még van energia, dalra fakad, s vele tart a fél csapat.
Páran elbóbiskolnak, álom jön a szemükre. Fárasztó tíz nap volt,
de semmiért nem adnám ezt az időt. Az a rengeteg élmény,
amivel gazdagodtunk, egész évben elkísér minket, egészen a
következő cserkésztáborig.

Cikk: Császár Zsófia
Képek: Olasz Krisztina
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A Néri Szent Fülöp cserkészcsapat
nyári cserkésztábora 2015
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23 nemzet 200 fiatal sakkozójának részvételével augusztus
elején rendezték meg Szerbiában az Ifjúsági Sakk Rapid
Európa Bajnokságot. A 9 fordulós versenyen a Telki
Pipacsvirág Általános Iskola tanulója, Persányi Barnabás a
mezőnyt egy teljes ponttal megelőzve, veretlenül szerezte
meg a Rapid Európa-bajnoki címet és kupát. Barnabás már
korábbi versenyeredményei alapján, idén meghívást kapott a

Központi Sakkiskola legmagasabb osztályába, ahol ősztől
legfiatalabb hallgatóként csiszolhatja tovább sakktudását -
iskolai tanulmányainak folytatása mellett.

Gratulálunk Barnabásnak, és edzőjének, Mészáros András
nemzetközi mesternek, valamint Pregitzer György tanár úrnak
a remek eredményhez!

Idén is, mint minden évben, megrendezésre került a 1002.
Néri Szent Fülöp cserkészcsapat kiscserkész tanyázása július
3-7. között. A közeledő helyi jégkorszak hírének hallatán ősi
törzsekbe verődtünk, és elindultunk melegebb időt ígérő
nyári szállásunkra, a Bakony térségében levő Hárskútra.
Ottlétünk alatt rengeteg izgalmas kalandban volt részünk.
Kirándultunk eleséget keresve, és miután sikerrel jártunk, elfo-
gyasztottuk a zsákmányt, hadvezérünk kiképzett minket
(szám)háborús helyzetekre, készítettünk álomfogót, ősi éksze-
reket és hangszereket, valamint egy izgalmakkal teli autó-
versenyben is részt vettünk, saját kezűleg gyártott autóinkkal.
Mindemellett csapatunk gazdagodott 14 új kiscserkésszel is,
miután ünnepélyes keretek között mind kiscserkész ígéretet
tettek. Sámánunknak köszönhetően a közelgő jégkorszakot
sikerült fél évvel kitolni, így hazatérhettünk otthonainkba
rengeteg felejthetetlen élmény emlékével.

Cikk: Tóth Barbara
Képek: Tóth Zsófia

Kiscserkész tanyázás

Persányi Barnabás Ifjúsági Sakk Rapid
Európa-bajnok
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Asthma, szénanátha, hörghurut,
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Klímakészülékek:

fertőtlenítése,
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telepítése,
javítása.

06-30-985-9060
Hetey László

Egyéni és csoportos ANGOL
oktatás Budajenőn, képzett
anyanyelvi tanárnál és Angliában
diplomázott tanárnál. Nyelvvizs-
gára felkészítés, társalgási és

üzleti angol. 
A hét minden napján kora

reggeltől késő estig. 
A csoportokat a jelentkezők
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A sors kegyeltje
Telki vonatkozása is van az 1945-ös pozsonyligetfalui mészárlásnak

1945 nyarán Pozsonyligetfalun a csehszlovák hatóságok
90 Drezdából hazafelé tartó magyar leventét, és 700 ma-
gyar, illetve német származású pozsonyi polgárt végeztek
ki. A Pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság
szervezésében 2015. június 20-án emléktáblát avattak a
tragédia helyszínén az áldozatok emlékére.

Az 1945-ös események egyik túlélője községünk polgára,
Callmeyer Ferenc, aki csak 2012-ben értesült társai tragikus
sorsáról. „1944 szeptemberétől, a német megszállás után az
egész országban plakátok hirdették, melyik korosztály fiatal-
jainak kell jelentkezniük katonai szolgálatra”- emlékezett vissza
Feri bácsi. „Én október végén, 16 évesen hagytam el a miskol-
ci szülői házat, és bekopogtattam a komáromi vár kapuján.
«Mit akar?» – nyitott ajtót a barátságtalan őr. «Kérem, én a
kihirdetett parancsnak engedelmeskedve jelenkezem szol-
gálatra» - mondtam. Beengedtek, feketekávéval kínáltak, az
éjszakát pedig szalmaágyon töltöttem a többi összesereglett
ifjúval együtt, akik között én voltam a legfiatalabb”- mesélte.

„Másnap egy monoklis ezredes szemlélte meg a csapatot.
Megállt előttem és azt kérdezte: «Mondja, van magának
anyukája? » - «Van, kérem.» – «Akkor menjen haza, és bújjon
szépen a szoknyája mögé!»”. Kidobták, mehetett haza, ha lett
volna hová. Az oroszok ugyanis addigra már szinte a spájzban
voltak. Édesanyja Miskolcról elmenekült, még utoljára vissza-
küldte a fiát, zárja be az ajtót, mert elfelejtette. „Visszamentem
bezárni az ajtót, azt hívén, hogy sokat számít. Később
kiderült, az oroszok így is elvittek mindent, semmi nem
maradt.”- emlékezett vissza Feri bácsi, aki ezután különböző
levente csapatokhoz csatlakozott, mivel rendes papírok nélkül
ez volt a legbiztonságosabb.

1944 decemberére a sors Pozsonyba vetette. Itt találkozott
gróf Esterházy János szlovákiai képviselővel, aki karácsony-
kor az elrongyolódott leventéknek ruhákat adományozott. A
gróf a szlovákiai magyar érdekek védelmezőjeként lépett fel
és nyíltan ellenezte a zsidóság kitelepítését. Tőle származik
a „kárpáthaza” kifejezés, ami alatt a Kárpát-medencében élő
népek testvéri együttélését szorgalmazta.

A történet folytatásaként Feri bácsi elmesélte, hogy 1945 ele-
jén Pozsonyligetfalun vontak össze egy csapat leventét. A
csapatot kettéosztották, kiképzett és nem kiképzett csopor-
tokra. A kiképzetteket elvitték a frontra páncélgránátosnak.
Közülük sokan vesztek oda vagy estek szovjet hadifogságba.

Ferenc a kiképzetlenek közé tartozott, kilencven társával
együtt Drezda felé indították el. Szerinte azért, hogy megóvják
az ifjabbak életét. A történészek szerint inkább azért, hogy
kiképzést kapjanak és harcolhassanak a végső
győzelemért. Drezda mellett, Taubenheimben szállásolták el
őket, kiképzést már nem kaptak, meghúzták magukat és az
élelmet is maguknak kellett megszerezniük. Innen nézték
végig, ahogy február 13-án éjjel a szövetségesek porig bom-
bázták Drezdát. A város egy hétig égett.

Április végére befejeződtek a
harcok, a leventéket vezető
nyilas őrmester bejelentette,
hogy a csapat most megadja
magát az oroszoknak. Feren-
cet és egy barátját viszont nem
vonzotta ez a lehetőség, így
megszöktek. „Nem tudtuk, mit
kellene csinálni. Most menjünk
keletre?”– idézte fel a bizony-
talan helyzetet Feri bácsi, aki
végül rábeszélte a barátját,

hogy induljanak inkább az amerikai szektor felé. „Sorompó
választotta el az amerikai és a szovjet szektort egymástól.
«Mit akar?» – kérdezte az amerikai katona. «Át szeretnénk ide
jönni. » Kiszúrta az órámat: «Adja ide! » – Zsebre tette. Volt
egy kukkerem. Levette, elrakta. A barátommal ugyanezt tette.
Megálltunk és így szóltam: «Én olyan helyre nem megyek,
ahol elveszik az ember óráját! »”. Így végül hazafelé vették az
irányt. Gyalog.

Ez a drezdai szökés mentette meg Feri bácsi életét. Az orosz
fogságba került 90 leventét Pozsonyligetfaluba irányították
vissza, ahol a csehszlovák hadsereg több száz más ártat-
lannal együtt gyalázatos módon kioltotta az életüket. A
tömegsír közelében volt egy nagy kőszikla. Egy vastáblát
erősítettek rá annak idején, amire ennyi volt írva: „Magyar
fasiszták”. A tömegsírok helyét azóta azonosították, a területet
megtisztították, a sziklára pedig emléktábla került az itt
kivégzett magyarok és németek emlékére.

Wilcsek Tamás


