


A magyar nemzeti értékek és
hungarikumok megőrzendő és
egyedülálló értékek. Az össze-
tartozás, az egység és a nemzeti
tudat erősítése érdekében
nemzetünk értékeit össze kell
gyűjteni, meg kell őrizni, az
értékeket pedig ápolni,
védelmezni és támogatni kell.

Erről rendelkezik a 2012. évi
XXX. törvény, melyet idén a
LXXX. számon módosított a

törvényhozás. Az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a
nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti,
amelyek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének
dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti
összefogás alapjai. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják
a magyarországi együtt élő népek, az államalkotó
tényezőként elismert nemzetiségek és az országhatáron
túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak
valló egyének, közösségek értékei.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2015. október 2. napján megtartott ülésén, a fenti törvény
értelmében létrehozta a Társulás Tájegységi Értéktár
Bizottságát. Ennek tagjai: Deltai Károly (elnök), Szathmáry
Gergely, Varga László, Tótpal Judit DLA és Dr. Darkó
Jenő .

A tájegységi értéktárban szakterületenként, kategóriák
szerint azonosítjuk és rendszerezzük a Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás településein, régiónkban fellel-
hető nemzeti értékek adatait. Javaslatot teszünk a Pest
Megyei Értéktár Bizottság, valamint a Hungarikum
Bizottság részére valamely nemzeti érteknek a Pest
Megyei Értéktárba és a Magyar Értéktárba történő nyilván-
tartásba vétele céljából.

Az értéktár-rendszer nemes célkitűzésein felül ennek a
munkának gyakorlati haszna is lesz, hisz a régió turisztikai
fejlesztéseinek hasznos támaszául szolgál, sőt, akár
egyes fejlesztési ötletek, pályázati kiírások alapját is adhat-
ja.

A helyi értékek összegyűjtésében sok segítségre számítok
a legkülönfélébb területeken tevékenykedő lokálpatrióták-
tól, egyházi és világi szervezetektől, civilektől. Meg-
győződésem, hogy a régió turisztikai lehetőségei jelen-
tősek, de elmaradtak a szükséges regionális fejlesztések,
ezért óriási versenyhátrányban vagyunk. De soha nem
késő elkezdeni a munkát.

Deltai Károly
polgármester
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Polgármester naplója
Értékmegőrzés a régióban 
- Tíz település értékeit gyűjtjük, műemlékektől a receptekig
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Adókról
„Két biztos dolog van az életben: a halál
és az adózás.” (Albert Einstein)

Minden év végén meg kell alkotni a következő évre vonatkozó
adórendeletet. Ennek határideje közeledik, ezért újra napirendre
kerül a téma. Megígértük, hogy az adózás témakörét alaposan
átvizsgáljuk, és ha szükséges és lehetséges, módosítunk rajta.
Miért? Például azért, mert a környezet változik, és alkalmazkod-
nunk kell, mert igazságosabb rendszert szeretnénk, vagy azért,
mert úgy gondoljuk, hogy nagyobb vagy kisebb adóbevétel
illeszkedik jobban Telki aktuális viszonyaihoz.
Amikor ezeket a sorokat írom, még nem született meg a
vonatkozó rendelet, így nem tudhatom, hogy pontosan milyen
változások lesznek, vagy lesznek-e egyáltalán változások az
adók terén.
Sok mindent azért már tudok. Az elmúlt időszakban sok min-
denkivel beszéltem, szakemberekkel, felettes szervekkel, jogi-
pénzügyi szakértőkkel, képviselőkkel, bizottsági tagokkal és
számos felvetést, lehetőséget megvizsgáltunk, sok számítás
készült. Korábban ilyen alaposságú átvilágítás még nem történt.
Ennek köszönhetően mára eléggé pontosan ismerjük saját
helyzetünket, a jogi környezetet, vannak prognózisaink,
elemzéseink, és amennyire ma meg lehet mondani, annyira
meg tudjuk, hogy mit és milyen mértékben lehet módosítani és
mit nem lehet. Ez nem kevés.
Elsőként rögtön megerősíthetjük, hogy régi, megszokott
adórendszerünk meglepően jó. Részben azért, mert anno, a
mostanihoz hasonló háttéradatok nélkül is, elég pontosan sike-
rült eltalálni a helyes mértékeket, részben pedig azért, mert az
utóbbi években hozzáfaragtuk Telki működését a forrásokhoz.
A Telkire jellemző legendák tovább fogytak. Kiderült, hogy nin-
csenek nagyon nagy eltérések a településen belül. Persze van-
nak eltérő fejlettségű területek, de jól körülhatárolható zónák
nem jellemzőek. A vállalkozások bejelentett székhelyei szét-
szórva találhatók (ez az általános lokálpatriotizmust dicséri),
nincs tehát kifejezett vállalkozói zóna. Rejtett tartalékok nem
bukkantak fel, csodák továbbra sincsenek.
Teljesen egyértelművé vált, hogy Telki működését és fejlesztését
is elsősorban saját adóbevételeire kell alapozni. Az állami
támogatások és pályázatok ezt egészítik ki. Azt a korábbi elvet,
hogy az adóbevételek csak működésre költhetők, felülírta az
élet, amikor az összes többi bevételi és egyúttal hitelfelvételi
lehetőség is megszűnt.
Elvégeztük hát a házi feladatot, korábban nem látott alaposság-
gal áttekintettük az adózás kérdését, és már csak a döntés van
hátra, hogy hozzányúljunk-e egyáltalán az adókhoz, és ha igen,
milyen módon.
Persze ilyenkor elsősorban mindenkit az érdekel, hogy vajon
lesz-e adóemelés. Sietek mindenkit megnyugtatni, hogy nem,
nem lesz, hisz ezt ígértük. Szerencsére olyan külső körülmény
nem merült fel, ami miatt felül kellene bírálnunk önmagunkat.
Nem vagyunk tehát kényszerhelyzetben.
Csökkenthetünk esetleg adót? Elvileg megtehetnénk. Gyakor-
latilag azonban már a középtávú prognózisból látszik, hogy
nagyon hamar vissza kellene emelnünk és az biztosan jobban
fájna. Telki működését radikálisan ésszerűsítettük. Lehet még

tovább faragni, de azt már megérezné a lakosság a romló köz-
szolgáltatásokban. Ezt nem szeretnénk. Ehhez a működési
szinthez kell megállapítani a bevételek nagyságát. Ha egy ki-
csit előre is tekintünk, láthatjuk, hogy ez nem olyan egyszerű.
Infrastruktúránk öregszik. Ahogy telik az idő, egyre többet kell
rá költenünk. Minden fejlesztéssel újabb fenntartási feladatot
veszünk a vállunkra. A lakosság lélekszáma nő, az ellátandó
feladatok köre ezzel arányosan nő, miközben az adóbevétel
nem nő, sőt, csökken. Miért? A helyi adók két nagy köre, amin
a költségvetés alapul, a telekadó és az építményadó. A telkek
beépülésével a telekadó helyén építményadó keletkezik, amire
viszont kedvezmények vonatkoznak. Ez a természetes, hosszú
távú folyamat állandó adóbevétel-szublimációt jelent, amivel
számolnunk kell. A kiadások és adóbevételek közötti olló tehát
nyílik. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csökkenő meg-
takarítással kell számolnunk, ha semmihez nem nyúlunk hozzá.
Radikális lépésekre azonban nincs szükség. Bár vannak olyan
jelenségek – például a mezőgazdasági művelés alá vont
építési telkek – melyek gyorsítják az olló nyílását, jelenleg nem
szükséges komoly korrekció. Elhatározásunk szerint, ha hoz-
zányúlunk az adókhoz, az csak belső átrendezést, kisebb
módosításokat jelent. Az összes adóbevétel várhatóan szinten
marad, a tervezhetőség hibahatárán belül. Tehát általános
adóemelés nem szükséges.
Mi szól az adórendszeren belül a telek- és építményadó belső
átstrukturálása ellen?
– Ellene szól, hogy minimális a hatása. A reális keretek közöt-

ti módosítás hatása minimális, legfeljebb néhány ezer forint
nagyságrendű építményadó csökkenést jelent.

– Az új határozatok elkészítése nagy adminisztratív teher és
jelentős adminisztrációs költség. Az új határozatok
kiküldése miatt a halasztott befizetések késedelmes adóbe-
fizetést jelentenek. Jelenleg a cash flow helyzet ezt
megengedi, de számolni kell ezzel a szemponttal is.

Ez a „vajúdtak a hegyek és egeret szültek” tipikus esete. Ez a
helyzet azonban elkerülhetetlen volt, a teljes áttekintés nagy
munkája nélkül nem tudhattuk biztosan, hogy mekkora a
mozgástér.
Mi szól a változtatás mellett?
– Még, ha jelképes mértékben is, de elmozdulnánk az

arányosabb adóterhelés irányába.
– Korrigálni tudunk helytelen tendenciákat, de legalább jelezni

tudjuk, hogy mit tartunk helytelennek.

Nézzük az összes helyi adóbevétel kérdését és vegyük sorra a
jellemző elemeket!
Célszerű ilyenkor hátrébb lépni egyet és a nagy képet nézve
keresni az összefüggéseket. Összes működési költségünknek
csak egy részét fedezik az állami források, ezt ki kell
egészítenünk. Más bevételünk jószerivel nincs a helyi adókon
kívül. Szeretnénk a mostani színvonalon üzemeltetni Telkit és jó
lenne fejleszteni is. Nem minden fejlesztéshez kapcsolódik
pályázat, ezeket teljesen önerőből lehet megvalósítani. Ahol
van pályázat, ott is szükséges önerő. Az idei helyzet, miszerint
több százmillió forint nagyságrendben tudtunk fejleszteni
önerő nélkül, kivételes, ilyesmire nem lehet alapozni.
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Az iparűzési adó a legbizonytalanabb adónem. Elég, ha egy
nagyobb adózó csődbe megy, vagy felvásárolják és az IPA terv
borult. Az iparűzési adóbevétel viszonylag kicsi is a többi
adónemhez viszonyítva. Ezért az IPA tervezés marginális
részterülete a teljes tervezésnek. Elhangzott egy javaslat, hogy
az IPA kulcsát emeljük meg 0,2%-kal, így alkalmazkodva a
jelenlegi trendhez. Ennek kockázata csekély, jelentős bevételt
azonban nem hoz. Az általános tapasztalat alapján sem az ilyen
mértékű növekedés, sem a csökkenés nem hoz jelentős vál-
tozást. Gyakorlati haszna inkább pénzügytechnikai.
Felmerült a kedvezmények körének felülvizsgálata. A kárpótlási
földek adómentessége ide tartozik. 25 évvel a kárpótlás után,
ezt a máshol már nem jellemző kedvezményt fokozatosan
kivezetnénk a rendszerből.
Felmerült a legöregebb lakóépületekre vonatkozó kedvezmény
bevezetése, hisz az egységes négyzetméter alapú számítás
nagyon távol áll az építmények tényleges értékétől.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19.§ b pontja
lehetőséget ad a belterületi építési telkek adómentességére,
ha a mezőgazdasági művelést a tulajdonos megfelelő módon
igazolja. Ez egy olyan kiskapu, ami bár jogszerű, de abszurd és
igazságtalan. Az alibi-művelés adókiesést okoz az önkor-
mányzatnak. A befektetési telkek adómentessége a teljes
adóbevételt csökkenti. Ha a mostani tendencia folytatódik,
akkor ahhoz, hogy a mostani működési színvonalat tartani
tudjuk, azokkal kell megfizettetnünk az adókiesést, akik minder-
ről nem tehetnek, akiknek csak egy ingatlanuk van, amiben
benne laknak. Ezt igazságtalannak érzem, de a törvény így ren-
delkezik.
Keressük a lehetőségét a törvény módosításának és/vagy
annak, hogy az így kieső adótömeget ne mások fizessék meg,
hanem azok, akik a jelenleg legális, ám ésszerűtlen törvényi
kiskaput kihasználva az adókiesést okozzák.
Megvizsgáltuk a települési adó kivetésének kérdését, azonban
meg kellett értenünk ennek feltételrendszerét és látni szigorú
korlátait.
A gépjárműadó nem helyi adó, így mértékének megállapítására
az önkormányzatoknak nincs joga. Ezen adónem esetében
tehát mozgásterünk sincsen.

A luxus relatív fogalom. A helyi adottságokhoz viszonyítva azon-
ban értelmezhető. Felmerültek olyan javaslatok, melyek a
helyben szokásos életvitelhez nem szükséges javakra, az
átlagosnak számító ingatlanméreten felüli léptékű ingatlanokra
magasabb adót vetnének ki.
Olyan kisadók bevezetésével, mint például az ebadó, nem
foglalkozunk. Ennek bevételét elvinné a hozzá kapcsolódó
adminisztráció költsége és csak a polgárok értelmetlen veg-
zálása lenne.
Az én filozófiám szerint Telki működéséhez mindenkinek hozzá
kell járulnia, akinek itt ingatlantulajdona van. Alaptörvényünk is
világossá teszi, hogy kötelességünk a méltó lakhatás jogának
figyelembe vétele. Nincs azonban olyan jogi, vagy etikai
törvény, ami az ingatlanspekulációból elvárt profitot védené. A
befektetés kockázata a befektetőé, ahogy a befektetés utáni
haszon is. A reális lehetőségek keretei között ezért én mindig
olyan adókonstrukciókat fogok támogatni, amelyek azokat az itt
élő családokat védik, akik nem kis erőfeszítések árán, a jövő
adófizetőit nevelik. Telki lakóinak 85-90%-a ilyen családban él.
Az átlag család egyetlen helyi ingatlana az az 1200 m2-es
telken álló 200 m2-es ház, melyben két-három gyermek
cseperedik. Nem volna helyes, ha az ő adóterheik nőnének
azért, hogy mások jól vagy jobban járhassanak. Ugyanakkor
fontos szempont a terhelhetőség kérdése is. Ezért – bár a dif-
ferenciálás oka és az igazságosság elve világos kell, hogy
legyen – végtelenségig nem lehet senkit terhelni, a befektetési
telkek tulajdonosait sem.
Ezen szempontok között kell majd meghoznunk döntésünket.
Úgy gondolom, hogy a reális lehetőségek keretein belül
tisztességes és jó döntés fog születni. Azt azonban látni kell,
hogy semmilyen nagy változásra nem kell számítani. A legtöbb
Telkiben élő számára, bármely változatot fogadjuk is el, szinte
érzékelhetetlen lesz a módosulás. Összességében az igazsá-
gosabb teherviselés felé való elmozdulás várható - a törvények
adta szerény lehetőségeken belül.

Deltai Károly
polgármester

Ajánlom szíves figyelmükbe legelső adózással kapcsolatos
cikkemet, mely a Telki Napló áprilisi számában jelent meg és a
http://telki.hu/index.php/vezercikk/1381-ado-tenytar linken
érhető el.

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendelet értelmében az 5000 fő lakosságszám alatti
települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra nyújthatnak be igényt. Telki község
Önkormányzata a fenti jogcímen támogatást nyert el a Bel-
ügyminisztériumtól a településen szociálisan rászorulók
részére biztosítandó, téli fűtéshez szükséges tűzifa megvásár-
lásához.
Telki község képviselő-testületének a szociális igazgatásról
és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló,
7/2015. (II.26.) számú Ö. rendeletének 10.§-a értelmében
évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támo-

gatásra vonatkozó kérelmet nyújthat a Szociális Bizottság
azon szociálisan rászoruló, Telkiben bejelentett állandó
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő
személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft).
A szociális tűzifa-juttatásra vonatkozó kérelmet írásban kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, a kérelemhez csatolni
kell az igénylő és a háztartásában élők jövedelméről szóló
igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.
A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással
történik.

Telki Önkormányzat

Szociális tűzifa támogatás 
rászorulóknak

 



Közérdekű 5

www.telki.hu

Önkormányzat 5

www.telki.hu

2015. szeptember 28.

Ad-hoc Bizottság felállítása

Telki község képviselő-testülete ad-hoc Bizottságot hozott
létre a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola informatikai felszerelései fejlesztési, bővítési
igényeinek felmérése érdekében.

Óvodai alapító okirat módosítása

A testület jóváhagyta a Telki Óvoda alapító okiratának
módosítását.

Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

A képviselők megismerték és elfogadták a Telki Önkor-
mányzat és intézményeinek 2015. I. félévi költségvetési
gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat.

A költségvetésről szóló rendelet
módosítása

A képviselő-testület megalkotta a 2015. évi költségvetés
módosításáról szóló 12/2015. (IX.28.) számú Ö. rendeletét.

Szociális célú tűzifa vásárlására vonatkozó
pályázat

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 26 erdei m3 mennyi-
ségű tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet
alapján. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a szük-
séges, 33.020 Ft összegű saját forrást az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének szociális kerete terhére biztosítja.

Az orvosi rendelő kialakításának
lehetősége

Telki község képviselő-testülete úgy döntött, felhatalmazást
ad a polgármester részére, hogy egyeztetéseket folytasson az
orvosi rendelő helyiségeinek elhelyezésére vonatkozóan.

Pályázat kiírása

A testület pályázatot írt ki a tulajdonában lévő úthálózat
hóeltakarítási és téli síkosság-mentesítési munkáinak
elvégzésére.

Ivóvíz ellátásra vonatkozó tervezési
szerződés

A képviselők úgy határoztak, hogy a Völgyrét területének
ivóvíz terveinek elkészítésére a City Terv Mérnökiroda Kft.-vel
kötnek tervezési szerződést.

Lámpatestek értékesítése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 5.000 Ft + ÁFA
darabáron értékesíti a tulajdonát képező, leszerelt és
feleslegessé vált, Zafir 70 kW-os közvilágítási lámpatesteket.

Javaslattétel kitüntetésekre

A testület Pest Megye Közgyűlésének az egyes kitüntető díjak
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015.
(V.11.) önkormányzati rendelete értelmében - javaslattételi
jogával élve - Pest Megyéért Emlékérem díjra id. Bakos
Károlyt, Év Polgárőre díjra dr. Rátky Józsefet, Év Sportolója
díjra Sepp Yvette Nimolt, Év Edzője díjra Pregitzer Györgyöt,
Év Szabadidő és Sport Szervezete díjra a Telki Taekwon-do
Sportegyesületet terjesztette fel.

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.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. november 
1-től a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivata-
la által biztosított települési ügysegédi ügyfélfogadásra - az
alacsony ügyfélforgalom okán - a heti rendszeresség helyett
havonta egy alkalommal, minden hónap első csütörtökén,
13-tól 16 óráig kerül sor a Telki Polgármesteri Hivatalban.

dr. Lack Mónika
jegyző

Ügyfélfogadási idő változása
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Nemcsak a látvány gyászos olyankor, mikor a vegyes szemét-
tel körülvett szelektív hulladékgyűjtőre pillantunk Telkiben. Az
embernek ugyanis könnyedén lehetnek szomorúsággal és
egyben bosszúsággal keveredő érzelmei.
2015-öt írunk, amikor is a szelektív hulladékgyűjtés már nem
újkeletű dolog. Házhoz menő gyűjtés van településünkön, és
szerencsére egyre többen gondolkodnak környezettudatosan
már a vásárláskor is, nem növelve ezzel a „szemét-hegyeket”.
Vannak azonban sajnálatos módon olyanok, akik tudatosan,
semmitől vissza nem riadva hordják az egyetlen még
meglévő szelektív gyűjtőpontra a háztartásban keletkezett
pluszszemetüket, esetenként sittet és más nem odavaló hul-
ladékot.
Ez arról árulkodik, hogy egyesek sajnos nem foglalkoznak
másokkal, a szelektív gyűjtés kultúrájának tiszteletben tartásá-
val, a Föld sorsával, csak azzal, hogy minél egyszerűbben, ol-
csóbban szabaduljanak meg a felhalmozódó hulladéktól.
Ezzel pedig állandó pluszköltséget okoznak az önkormányzat-
nak, és bosszúságot a közösségnek, akik a látvánnyal nap,

mint nap szembesülnek! Reménykedjünk benne, hogy erre
ráébredve végre a legális formáját választják majd a hulladék-
tól való megszabadulásnak!

szb

„Szemét-ügyek”

Elválhat a megye és a főváros
Magyarországon a területfejlesztésről és a területrendezés-
ről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) bevezette a régió
fogalmát. Az Országos Területfejlesztési Koncepciót elfogadó
35/1998. (III. 20.) OGy határozatban, majd az ennek helyébe
lépő 97/2005. (XII.25.) OGy. határozatban került rögzítésre a
jelenleg érvényes hét tervezési-statisztikai régió. Ez a
lehatárolás az Európai Unióhoz való csatlakozási megál-
lapodásba is átvezetésre került.
Pest megye jelenleg egy uniós fejlesztési régióba tartozik
Budapesttel. Az utóbbi időben azonban felmerült, az EU-s
források hatékonyabb elérése érdekében a kormány újragon-
dolná Magyarország regionális térképét, a megyét pedig levá-
lasztaná fővárosról, akár a megyerendszer átrajzolásával is.

A következő hónapokban csúszós utak, rossz látási viszo-
nyok várhatnak a közlekedőkre.

Az őszi-téli közlekedési viszonyok megváltozása számos
veszélyhelyzetet rejt magában. A csúszós utak, a rossz látási
viszonyok nehezítik a közlekedést a következő hónapokban -
hívja fel a figyelmet a rendőrség.

A balesetek megelőzésében fontos szerepe van a gépjár-
művek felkészítésének. Ellenőrizni kell egyebek mellett az
akkumulátort, a gumiabroncsokat, a világítást, a fékrendszert,
az ablaktörlőt, a páramentesítő rendszert. Nem árt, ha
ilyenkor bekerül az autóba a jégkaparó, a jégoldó. Praktikus,
ha az elsősegély felszerelés mellett meleg takaró, hólánc,
melegebb ruhadarabok, vontatókötél is van a csomag-
tartóban. Hosszabb útnál élelem és ital is szükséges lehet.

Érkezik a tél 
Biztonságban az utakon
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A rossz látási viszonyok nehezítik nemcsak a járművel
közlekedők életét, de a gyalogosok is figyelmetlenebbek
lehetnek. Az autósoknak fokozottan figyelniük kell az út mel-
lett, az óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények,
buszmegállók közelében, a gyalogos átkelőhelyeken közle-
kedőkre.
A kerékpárosok és a gyalogosok is sokat tehetnek saját biz-
tonságuk érdekében. Ősszel és télen a korlátozott látási vi-
szonyok miatt célszerű fényvisszaverő anyagokkal felszerelt
ruházattal és biciklivel közlekedni. A közlekedésben továbbra
is az egyik legfontosabb a „Látni és látszani!” alapelv
betartása.

Időben induljunk el!

A Telkiben élőknek azzal is számolnunk kell, hogy ebben az
időszakban előfordulhat, nehezebben tudnak útnak indulni,
illetve hogy az erdőben csak lassú haladást tesznek
lehetővé a körülmények.
A felesleges kockáztatás és a veszélyes előzési manőverek
helyett érdemes reggelente hamarabb elindulnunk otthonról,
és számolnunk azzal, hogy nehezebben juthatunk el munka-
helyünkre vagy az iskolába.
Közlekedjünk a megváltozott útviszonyoknak megfelelően,
csökkentve a balesetek kockázatát!

Ahogyan minden évben,
idén is felhívjuk rá a
figyelmet, hogy mivel
hamarosan beköszönt a
tél, így reggelente
gyakran előfordulhat,
hogy hólepel nehezíti
munkába, iskolába jutá-
sunkat.

Munkanapokon ezért érdemes korábban ébrednünk, és
ellapátolnunk a havat az útból, ha pedig autóval indulunk
útnak, az is lényeges lehet számunkra, hogy mikorra tudják
eltakarítani az utakról a fehér színű csapadékot.

A hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját
településünkön, elsőként a gyűjtőutakat és az intézményeket
szabadítva ki a hó fogságából, utána pedig a tervet követve
haladva a kisebb utcák felé. Mi magunk is tehetünk azért,
hogy minél gyorsabban végezhesse munkáját! Ha autónkkal
az úttesten parkolva nem akadályozzuk abban, hogy minden-
hová könnyedén eljuthasson, hamarabb elér mindenkihez, így
segítve, hogy reggel mi is minél előbb eljuthassunk munka-
helyünkre vagy éppen az oktatási intézményekbe!
Segítsük munkáját azzal, hogy lehetőség szerint úgy parko-
lunk, hogy még kis mértékben se akadályozzunk a hókotrót a
munkavégzésben!

szb

Segítsük a hókotró munkáját!

Autómentes nap
Remekül sikerült szeptember 22-én a Kerékpáros
Közlekedésbiztonsági Nap Telkiben és Budajenőn. Nagyjából
80 gyerek bringázott oda-vissza a települések között, a buda-
jenői és telki iskolából, szülők és polgárőrök társaságában.
Az ifjak élvezték a KRESZ- és ügyességi pályákat, fogyott a
sütemény és az üdítő, sütött a nap, kiváló volt a hangulat.
Köszönet a Budajenői és Telki Általános Iskolának, a
települések önkormányzatának, a polgárőröknek, a Telki Bike
Teamnek, a Közlekedéstudományi Intézetnek, a Merkl
kerékpárosboltnak, a szülőknek, és persze a gyerekeknek!
Külön köszönet illeti az ötletgazdát és főszervezőt, Marton
Kriszta budajenői képviselőt! Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!

Vida Rolland
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Hang hiába hallik néha, a szándék olykor kevés, több évezre-
des bölcsesség majd talán mégis elér.

Részletek a Ji csing-ből, az ősi kínai jóskönyvből
(Beöthy Mihály, Hetényi Ernő: Ji Csing, A Változás Könyve,
1989)

8. Egység (Pi)

Jelentés: Egység, együttműködés. Jó szerencse. Ha továbbra
is a Bölcshöz folyamodunk, értékes és tartós jelzéseket
kapunk! Az egység útja nem tévút; a késlekedők rosszul jár-
nak.
A jelentés kibontása: Ez a szimbólum formailag is szorosan
kapcsolódik az előzőhöz, ám a föld és a víz viszonya meg-
fordul. Ezúttal az egyesülés, a szövetség és a béke keresése
a bölcs útja. Keresni kell, hogy kivel és milyen ügy érdekében
egyesülünk, ám a kellő idő elmulasztása behozhatatlan
hátrányokhoz vezet. Ha magad vagy a szövetség magja, úgy
helyzetedre vonatkozó tanácsért kérdezd a Könyv Bölcsét.
Más esetben légy engedelmes, hogy békesség legyen!

13. Testvériség (Tung Rzsen)

Jelentése: Testvériség, barátok, szerető egység. Kik
egyesülve lépnek a mezőre, sikert aratnak. Előnyös a nagy
vízen átkelni. A bölcs a kellő mértékre és a többi ember
igazságosság utáni vágyára figyelve sikeresen halad.
A jelentés kibontása: Ez a kua azt ábrázolja, hogy valaki, aki
kicsinek és erőtlennek látszik, hatalmat kap. Elfoglalja a
központi helyet, és eleget tesz a Teremtő-Erő szándékainak.
A Bölcs jelleme lehetővé teszi, hogy ne önmaga védelmére,
hanem milliónyi más lény szíve dobbanására figyeljen – így
tölti be küldetését. A nagy víz, amelyen át kell kelnie,
valószínűleg önmagában (is) van.

31. Vonzalom (Hszien)

Jelentése: Érzés, befolyás, vonzalom, siker. Az igazságosság
és egyenesség meghozza gyümölcsét.
A jelentés kibontása: Ellentétes minőségek is együttműköd-
hetnek, ha kölcsönösen ösztönzik, vonzzák egymást. Az
igazságosság talaján a kölcsönös befolyás békéhez, ter-
mékenységhez vezet. Ha azonban (csak egyik részről is) az
önösség, az álnokság nyer teret, úgy a következmény diszhar-
monikus, sőt bűnös lehet. A vonzalom fogalma utal arra, hogy
a jó alapokon álló ügy jobbá válhat, míg a rossz rosszabbat
szülhet.

38. Szembenállás (Kuéj)

Jelentése: Szembenállás, idegenkedés. Jó szerencse kis
ügyekben. 
A jelentés kibontása: Ellentétes minőségeket mutat ez a kua,
de ez nem feltétlenül rossz! Végülis ebben az elrendezésben
kiegyezhetnek, nem kell kioltaniuk egymás életét, sőt… Tud-
nunk kell, hogy mindennek van ellenpólusa, hogy az ellentétek
párszövetsége nagyon tartós lehet (mint férfié és nőé). Végül
tudnunk kell az ellenpólusról leszakadni is – tanít a Bölcs.

A Ji csing (Változások könyve) több mint 3000 éves kínai
jóskönyv, egyike a világ legnagyobb hatású műveinek,
amely azonban több mint jóskönyv, a benne szereplő
szövegek bölcsessége elgondolkodtató, üzenetük ma,
több ezer év múltával is megfontolásra érdemes, akár itt,
a Zsámbéki-medence szegletében megbúvó kis falunkban
is.

Földvári-Nagy László

Köz-ügyeink
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Az eső miatt a Pajta környékéről az iskolába tette át székhe-
lyét Telki első Nyárbúcsúztató Piknikje. A nagyszabású,
szeptember 26-i esemény a korábban éveken át augusztus
végén lévő utcabált váltotta a rendezvények sorában.
A cudar idő nyilvánvalóan befolyásolta a Piknik menetét,
azonban a számtalan, elsősorban gyermekprogram meg-
mozgatta a családokat, volt itt kirakodóvásár, kézműveskedés,
komolyzenei előadás és zsonglőr-bemutató is.
Az égi áldás ellenére három csapat is indult a bográcsfőző
versenyen. A zsűrinek hihetetlenül nehéz dolga volt, hiszen

kiváló ételek készültek a kondérokban. Az első helyezett a
Dolce Vita csapat lett, ételük a Mediterrán barangolások nevet
kapta. Másodikként Alex Marokkói lencselevese végzett, a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Málna csapat
Lecsója került.
A rossz idő ellenére sokan látogattak el a rendezvényre, ami
mutatja, szükség van az ilyen színes és változatos prog-
ramokat felvonultató eseményekre Telkiben.

szb

Esővel búcsúzott a nyár
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Káposzta – ahogy mi szeretjük
Szinte szűnni nem akaró égi áldás – ezt tapasztalhattuk mind-
annyian a Telki hagyományos őszi rendezvénye előtti
napokon. A Falukáposztája október 17-i, délutáni kezdésére
azonban megkegyelmezett nekünk az időjárás és viszonylag
barátságos arcát mutatta a savanyítók felé.
Miután mindenki megkapta az alapanyagokat, benépesült a
Pajta-Faluház. Amerre csak néztünk, szorgos kezeket láthat-
tunk, ahogyan csömöszölik a család télre szánt savanyú
káposzta-adagját. Autentikus zene mellett folyt a munka,
kisebbek és nagyobbak egyaránt elszántan nyúzták a
káposztát, hogy az levet eresztve készülhessen fel az érlelési
időszakra, amelyet követően finom savanyúsággal
gazdagodhat minden résztvevő család.
Közben Bánó Attila jóvoltából Telki Káposztás Slambuc,
Barthos György főszakács és csapata révén pedig töltött
káposzta kerülhetett az asztalokra, oltva ezzel a káposzta-
csömöszölők étvágyát.
Egy pár csepp eső azért ezen a délutánon is volt, azonban ez
nem szegte kedvét a résztvevőknek, akik a savanyítást
követően egy remek hangulatú délszláv táncházba csöppen-
hettek, amelyet a pécsi Vizin zenekar alapító tagjainak és
Végh Andor tánctanítónak köszönhetően tartottak idén is.

Fotók: Ivanov Martin, szb
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A Kokukk Egyesület gyerek- és kamaszirodalmi délutánjá-
nak vendége: Mészöly Ágnes
2015. november 27-én délután rendhagyó gyerek- és
kamaszirodalmi délutánt tart a KOKUKK Egyesület.
Vendégünk Mészöly Ágnes, a sikeres gyerekíró, aki rend-
hagyó módon vált szerzővé: hirtelen felindulásból írta meg az
először 2006-ban megjelent Sünimanó című, gyerekeknek
szóló, de családi együttolvasásra is bátran ajánlható, kitűnő
regényét. A Sünimanó hátterét egy nagycsalád hétköznapjai
biztosítják, így azt gondolom, a telki olvasók többsége 
könnyedén talál azonosulási pontokat a történetben. A regény
Csíkszentmihályi Berta illusztrációival ebben az évben újra
megjelent. A szép megjelenésű, izgalmas, humorral átszőtt
könyvből a Kokukk Egyesület három példányt ajándékozott
az iskolának, hogy mire az íróval való személyes találkozásra
is sor kerül, a gyerekek meg tudjanak ismerkedni a történettel.
A délután első felében a Sünimanó lesz a főszereplő, az
uzsonna izgalmas ízei és a kézműveskedés is a könyv
világához kapcsolódnak majd.

A szerző nagy port kavart kamaszregénye, a DARWIN-játsz-
ma a délután második felében kerül majd reflektorfénybe.
Ebből a kötetből is három példányt juttattunk az iskolába,
hogy a legnagyobb diákok magyar szakos tanáraik segít-
ségével dolgozhassák fel a nem mindennapi történetet. Pon-
tosabban: azt a történetet, amelyik sokkal őszintébben és
valósághűbben közelít a kamaszok világához, mint amilyennek
azt a felnőttek szeretnék hinni és elképzelni. Provokatív
könyv, éppúgy, ahogy a kamaszok világa mindig is az volt.
Gondoljunk csak a tizenéves Rómeóra és Júliára…! Legalább
annyira megbotránkoztatták koruk felnőtt világát, mint a mai
kamaszok és nem is voltak veszélytelenek. Az életükkel, az
élettel játszottak, mint a határ-életkorban lévő tizenévesek
általában. Ahogy a Darwin-játszma hősei is.
Ízelítőül részlet egy kritikából:
„Tizenévesként mindenkit elfog a düh, amikor a tanárai jogta-
lanul büntetik, hányan és hányszor álmodoztunk arról, hogy
kirúgják valami miatt a gyűlölt matektanár, vagy a fizikát, eset-
leg a szadista tesitanárt. De ez nekünk csak álom maradt, míg
a Darwin-játszma főszereplői megvalósítják azt, amire titkon
a tinik vágynak. Az elején még csak diákcsínynek tűnik az
egész, a végére pedig már rohadtul nem az. De valahogy
nagyon is reális képet fest a mai ifjúságról Mészöly Ágnes
regénye. (…)
A félelem, hogy tényleg ilyenek a tinik oldalról-oldalra beiga-
zolódik. Lejáratják a tanáraikat buta pletykákkal? Miért is ne?
Az eszközeik megvannak hozzá. Okosak, leleményesek és
nem ismernek félelmet. Egy közösségi oldal csetén
szerveznek le egy ilyet? Hát hol máshol? Hiszen a mai tini-
generáció a neten él! Feltörnek egy email fiókot, meg egy
Facebook oldalt? Nem tart nekik sokáig, és nem is annyira bo-
nyolult, csak a felnőtteknek az, akik nem értenek ehhez.”
(http://zakkantolvas.blogspot.hu/2015/05/meszoly-agnes-dar-
win-jatszma.html)
Hogy miért kell ilyen regényt írni? Hogy jó-e, hogy ezt
olvassák a kamaszok, ahelyett, hogy a Kőszívű ember fiait
olvasnák? Hogy segít-e nekik, ha tükröt tart eléjük egy könyv
vagy inkább rossz példát mutat? A kérdéseket személyesen is
megbeszélhetik a kíváncsi serdülők, és a tizenéveseket
megérteni vágyó, aggódó szülők és tanáraik.

A délután folyamán alkalom nyí-
lik a könyvek megvásárlására
és dedikálására is.

Helyszín: Telki Pipacsvirág
Általános Iskola ebédlője
Időpont: 2015. november 27.
15 óra (gyerekek) és 16.30
(kamaszok)

Mindenkit szeretettel várunk:
KOKUKK Egyesület,

MKR

Sünimanó és DARWIN-játszma
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Idén ősszel folytatódott a Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja, ami
ezúttal „Kóstoló - kenyér, bor, írás” címmel indult útjára. A
hangulatos esteken újabb kortárs magyar költőket és írókat
ismerhetnek meg személyesen az érdeklődők.
A meghívottak között Grecsó Krisztián, Vathy Zsuzsa, Bodor
Ádám és Vámos Miklós mellett elsőként - szeptember 28-án
- a Telkiben élő költőnő, Molnár Krisztina Rita szerepelt. Ez
pedig amellett, hogy a telki lakosok is képviseltették magukat
a hallgatóság soraiban, remek apropót szolgáltatott lapunknak
arra, hogy beszámoljunk az eseményről.
A Napló olvasói és a telkiek közül sokan jól ismerhetik Kriszti-
nát, akit Halász Margit író kérdezett életéről, munkásságáról.
A költő, író és műfordító több verseskötetét olvashatta már a
nagyközönség (Közelkép; Különlét; Kőház) és Maléna kertje
című ifjúsági regénye is igen nagy népszerűségnek örvend. Az

esten Molnár Krisztina Rita elmondta, elsősorban kívülről
szemléli az eseményeket; és megtudtuk tőle azt is, hogyan
születik vers például egy elromlott kazánról.
Az író-olvasó találkozó a kulinária jegyében zajlott, a Telki-
Borklub pedig ennek szellemében játékra hívta Krisztinát. Egy
neki kitöltött, ám meg nem nevezett bor kapcsán kellett
elmesélnie gondolatait.
A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja rendezvénysorozatának
egyik különlegessége, hogy aki ellátogat rá, testközelből
„érezheti” a kultúrát, a művészet születésének néhány pil-
lanatát; és azt, hogy az igényesség, a széles látókör, a tudás
mekkora kincs napjainkban is. Ezek mellett jó látni, hogyan tud
egy könyvtár a mai világban értéket közvetíteni a könyvköl-
csönzésen túl is.

KoP és szb

Helyben is megemlékeztünk
56-ról

Mintegy kéttucatnyian álltak fáklyákkal a kezükben október
22-én este Telkiben, az 56-os emlékműnél, megemlékezve az
1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára.
A jelenlévők a Himnusz és a Szózat eléneklése között Deltai
Károly polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg és az
emlékmű megkoszorúzásának lehettek tanúi.

Telkiek Pátyon
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Komoly érdeklődés övezte a Telkiben élő fizikus, Horváth
Dezső előadását 2015. szeptember 24-én, csütörtökön
este. Szinte teljesen megtelt a Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola ebédlője, és ami még ennél
is örömtelibb, minden korosztály képviseltette magát a
kisiskolásoktól a nyugdíjasokig, tudásra szomjazva.
A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpontjának és az MTA Atommagkutató Intézetének
fizikusa „Hová lett az antianyag?” című előadása már a har-
madik volt Telkiben, 2009-ben és 2010-ben ugyanis a híres
részecskegyorsítóról, a CERN-ről, és az ott zajló kutatá-
sokról, valamint az ősrobbanásról mesélt falunk érdeklődő
közönségének.
Horváth Dezső laikusok számára is közérthetően beszélt az
antianyag születéséről, az antirészecskéről, azonban a
téma igencsak bonyolultnak tűnhetett azok számára, akiknek a
fizika csupán távoli emlék korábbi tanulmányaikból. Meg-
tudhattuk, hogy a CERN Antianyag gyárában (Antimatter fac-
tory) nagyjából 2800 alkalmazott (üzemben tartók), 10500
kutató (felhasználók) és 440 diák foglalkozik intenzíven ezzel
a témával. Áttekinthettük, milyen kísérletek során jutottak el
oda a tudósok, hogy mára sikerült néhány antihidrogén-
nyalábot csapdázni. Az antianyag lehetséges felhasználási
területei is szóba kerültek, amelyek közül több is csupán a fan-
tazmagória körébe tartozik.
Az előadás végén az Angyalok és Démonok című film egy
részletét tekinthették meg a jelenlévők. Ennek apropója az
volt, hogy a CERN-ről és az antianyagról szól, azonban a
közönség tagjai ekkor már tudták, milyen nyilvánvaló túlzások
szerepelnek az elképzelt történetben.

szb

Az antianyag nyomában

Tenisz-hírek
Jó hangulatú gyermek teniszversenyt rendezett nyáron a Telki
TSC. Tóth Levente edző keze alatt mind több tehetséges telki
gyerek tanulja a játékot, akik közül sokan először indultak
versenyen, ahol számos kupa és érem is gazdára talált a
különböző kategóriákban.
Évadzáró páros versenyt rendezett a Telki TSC szeptember
végén, ahol egy pátyi duó nyert a döntőben a telki színeket
képviselő Takáts - Petrényi kettős előtt.
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Immár 7. éve hagyomány, hogy
október közepén kiállítás nyílik a
Pipacs Galériában. A kiállítás fő
apropója a Magyar Festészet Napja
rendezvény. 
2002 óta hazánkban rendszeresen
megünnepeljük a Magyar
Festészet Napját, amelyet október
18-ra tűztek ki a civil
kezdeményezők (Bráda Tibor,
Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szent-
györgyi József és Fabók Gyula).
Azért erre a napra, mert ekkor

ünnepeljük Szent Lukács névnapját, aki évszázadok óta a fes-
tők védőszentje.
Idén emellett egy másik neves nap megünneplése is cél volt.
Ez pedig nem más, mint az Állatok Világnapja, amelyet 1931
óta minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október
4-én tartanak.
A Pipacs Galéria - mivel a galériának is van két állatkája: Zseni
és Betti, a két kutyalány - ezúttal kivételt tett és tematizálta
őszi kiállítását, így lettek az idei kiállítás főszereplői a
művészek mellett az állatok is.
Kiállítóink között volt profi állatportré festő, de többen csak
kedvtelésből és szeretetből festenek állatokat.

Gerendély Ágnes művésznő nem állatportré-festőnek
készült, de az élet úgy hozta, hogy az lett! 3 kutyájával és fér-
jével él budakalászi házukban. A 9 éves, vak goldi Jucával és
az 5 éves testvérpárral, Bogikával és Tücsivel. Mindhárom
kutyusa mentettke.
A művésznőtől megtudhattuk, hogy ugyan kívülállóként 
könnyűnek tűnhet egy állatportré megfestése, de nem az.
Sokat kell dolgozni a képen, hogy élő legyen a festmény, csil-
logjon a szem, selymes legyen a bunda, érezni lehessen az
állat testét a bunda alatt, ne egy üvegszemű plüssállatka
legyen a kedvencből a vásznon. Ez egyben az állatportré-
festés nehézsége és a szépsége is.
Hosszú évekig dolgozott rajz és földrajz szakos tanárként. Ez
idő alatt megvalósította másik álmát: felvételizett a Magyar

Képzőművészeti Egyetem festő-
restaurátor szakára, amelyet
elvégezve festő-restaurátor
művész diplomát kapott. Ma
szabadúszó festő és restaurátor
művészként dolgozik.

Sajnos Gógucz Nóra művésznő
nem tudott személyesen eljönni a

megnyitóra, így beszélgetni sem tudtam vele. Sokáig gondol-
kodtam, hogyan mutassam be őt Önöknek. Kerestem az
interneten. És találtam. Egy gondolatot, amit ő mondott
magáról és a művészetéről. Ettől találóbbat én sem tudtam
volna papírra vetni, íme: „A remegés a gyomromban soha sem
szűnik, meg, ha a vásznam elé állok. Olyan ez, mint amikor az
ember lánya randevúra készül. Izgalmas, gyönyörű varázslat.
Minden kép, egy kis darab a lelkemből. Ugyanakkor, minden
kép ad is valamit a lelkemhez. Szeretetet, csodát, áhítatot,
alázatot. Másképpen látom a világot, mióta festek. Kinyílt
előttem egy ajtó, amin úgy lépek be, ahogy Aliz léphetett be
Csodaországba, és hiszem, hogy ilyenkor ott is vagyok. Imá-
dom a terpentin és az olaj szagát. Minden szabadidőmben
festek vagy olvasok."

A lassan 2 éve Telkiben élő Nagy Andrea 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 sajátos technikával.
Neki is van 3 kutyája: Vidra és Tóbiás, akik játszópajtásai és
segítői a rangidős,  vak Rézi néninek. A művésznő a fes-
tészet mellett aktívan foglalkozik kutyás rendezvények
szervezésével.

Márton Ildikót látogatóinknak nem kell bemutatni. Több mint
35 éve Telkiben él, a Pipacs Galéria tulajdonosa, kortárs fes-
tőművész. Évente 2 alkalommal megnyitja a galéria kapuit a
látogatók előtt, ekkor ő a háttérbe vonul, teret enged más,

Állati portrék néztek ránk a galéria
falairól
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kortárs művészek bemutatkozásának. Az év többi napján a
galéria falait a művész alkotásai díszítik, így aki az ő
munkásságát szeretné jobban megismerni, bátran látogasson
el máskor is a galériába (előre egyeztetett időpontban).

Telkiben szinte mindenki csak Gizi néniként ismeri ezt az apró,
tűzről pattant, mindig vidám és jó kedélyű asszonyt, aki idős
korában kezdett el festeni. Scheer Gizella korát meghazud-
toló aktivitása és kinézete miatt talán kivételt tehetek és nem
sértem meg, ha elárulom, hogy a közelmúltban töltötte be 78.
életévét! Családja mellett a festés adja neki a legtöbb örömet
nyugdíjas éveiben.

Az idei kiállítás rendhagyó volt, a galéria egy telki közügyet is
felkarolt és segítő hátteret nyújtott hozzá. Amint azt a Telki
Napló, illetve a telki honlap oldalain is olvashatták, egy új
kezdeményezés, egy társadalmi kísérlet indult útnak, amely-
nek keretében a Galéria, illetve a kiállító művészek felajánlot-
ták segítségüket a telki polgárőrség javára.
A most kiállító művészeink egy-egy alkotásukat bocsátották li-
citre, hogy az így befolyó összegből támogassanak egy olyan
szervezetet a faluban, amelynek tagjai számottevő külső
anyagi támogatás nélkül, saját idejüket és pénzüket áldozva
dolgoznak a közért és a köz nyugalmáért.
A liciten mindössze egy kép kelt el, mélyen a reális értéke alat-
ti áron. Ennek ellenértékét a művészetet kedvelő és a pol-
gárőrséget támogató képvásárló lakótársunk, Kertész Imre a
megnyitó napján át is utalta a polgárőrség számlájára.
Ezt az összeget a polgárőrök a Mandula közi játszótéren
található, 761/20 sz. önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló
új bázisuk (a kis faház) lakhatóvá tételére kívánják fordítani. 

A magam, és a nyugodt alvást kedvelő falubeli lakostársaim
nevében is szeretnék ezúton is köszönetet mondani a
művészeknek a kép-felajánlásukért, a Galériának, hogy ez az
akció létrejöhetett, és annak az összesen 2 falubeli lakótár-
sunknak, akik részt vettek a liciten, és akik fontosnak tartották,
hogy a telki polgárőrség létét, tevékenységét ilyen módon is
támogassák.
Bízom benne, hogy falunk polgárőrségét, a polgárőröket,
illetve a tevékenységüket többen ismerik és elismerik, mint
ahányan ebben a mostani licitben részt vettek, és megbecsült-
ségüket nem kisebbíti ismertségük hiánya, ami abból fakad,
hogy ők akkor járják Telki utcáit, amikor mi legtöbben már az
igazak álmát alusszuk.
Galériánkban hagyomány, hogy a megnyitó fényét a
falunkban élő, lakó, tanuló művészek vagy művész-palánták
produkciói is emelik. Ezúttal egy vidám prózát (Nógrádi Gábor:
Hogyan neveljük meg a kiskutyánkat) adott elő Mészárik
Márta, a Pipacsvirág Általános Iskola 5.b osztályos tanulója. 
Ezután a Kiss Zenede telki fuvola-tagozatának növendékei,
Zara Villő és Galló Lilla, valamint felkészítő tanárnőjük,
Varga Gabriella előadásában kellemes fuvolazenét hallgat-
hattak meg a vendégek, majd zárásként Sepp Yvette éneke
csendült fel Tóth András zongorakíséretével.

A Galéria (ha valaki még nem tudná) Telkiben, a Pipacs u. 8.
szám alatt várja a látogatókat. Előzetes bejelentkezés szük-
séges, amelyet a 06-26/372-379-es számon tehetnek meg.

ZA, ZF
Fotók: szb
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A Hónap alkotója:  Fodor Orsolya
Fodor Orsolya Szegeden született. Az Iparművészeti Főiskola
grafika szakára készült, de végül mégis a jogi tanulmányokat
választotta. Az egyetem befejezését követően férjhez ment,
majd Budapestre, 2000-ben pedig Telkibe költözött családjával.
Férjével, Taródi László matematikus-informatikussal három fel-
nőtt és egy egyetemista gyermekük van: Péter, Cecília, Nóra
valamint Luca.
Orsolya legkisebb gyermeke születése (1995) óta fest és rajzol
újra intenzíven. Első kiállítása 2000 nyarán volt a Virányosi
Közösségi Házban. Ezt követően több tárlata is volt a Zsámbé-
ki-medencében, valamint Budakeszin, Budapes-
ten, Szegeden, Szentendrén és Franciaország-
ban is számos helyen.
Képeit főleg olajtechnikával, kisebb számban
pasztellkrétával készíti. Szívesen fest vászonra,
fatáblára és olajpapírra. Témáit gyakran választja
közvetlen környezetéből, megihletik az őt
körülvevő tárgyak és a természet szépsége, de
elvontabb témák, fantáziabeli, messzi tájak is
megindítják képzeletét.
Telkibe költözésük óta főleg a gyönyörű ter-
mészeti környezet inspirálja. Figyeli a környező
világot, és ha egy részlet megragadja a fantá-
ziáját, - azonnal, vagy idővel, mivel „nem hagyja
békén” a téma - kép születik belőle.
A szépség és harmónia csodálója volt mindig is.
Úgy véli, egyedülálló dolog észrevenni és
közvetíteni ezeket a sajátos kis csodákat. Talán

ezért is választotta a következő William Blake mottót: „Meglátni
egy vízcseppben a tenger hullámait s az eget a vadvirágban”.
Stílusa többféle kísérletezés eredményéből tevődik össze. A
téma és a vele való kapcsolata, a festés közben keletkezett
érzelmek határozzák meg.
Közterületen látható képei közé tartozik a budajenői Szent
Erzsébet kápolna oltárképe és a jenői önkormányzat díszter-
mében lévő, Árpád-kori kápolnáról készült festmény.

Fotók: Ivanov Martin
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A fűtési szezon egyik legfenyegetőbb veszélye otthonunkban
a szénmonoxid-mérgezés. Ez azonban nagy eséllyel
megelőzhető, ha megteszünk néhány fontos lépést. 

A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek, fejfájás,
szédülés, bágyadtság jelentkezik. Rendszerint már késő,
mikorra észlelnénk a tüneteket. Ha van a közelben fűtőberen-
dezés, 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.

Jogszabály is rögzíti, hogy mely érzékelők használata esetén
tekinthetőek a fenti előírások teljesítettnek.

A jogszabályi előírások teljesülését a kéményseprők vizs-
gálják a kémények időszakos ellenőrzésekor. A kémény-
seprő ellenőrzi a szénmonoxid-érzékelő meglétét és
működőképességét is. Bármilyen hiányosság vagy szabályta-
lanság 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!

Nem mindegy, mivel és
hogyan fűtünk!
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a
készülék nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan
kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés
elmulasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több otthonban
kezdenek el fűteni, sosem késő a hivatalos fűtési szakember-
rel ellenőriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az égéster-
mék-elvezető rendszereket.

A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős
anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek
alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb
eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető
rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő
tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a
káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a
megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek! 

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramol-
hat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt
térbe visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony kon-
centrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott
tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz gyakrabban
meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani, és rövidebb idő
alatt tönkremegy, ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani.
Mindez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termékeket
vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést pedig valódi szakem-
ber végzi el! 

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési
rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben kiderül,
ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szük-
ség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk szakemberre. A
fűtési rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni kell az
előírás szerinti időszakonként.

Szénmonoxid - a csendes gyilkos
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A fülgyulladás az egyik leggyakoribb állatorvosi probléma, a-
melynek a gyógyításában az otthoni, az állattulajdonos által
végzett fülkezelés alapvető jelentőségű. Az a tapasztalat, hogy
a feladat nem könnyű, ezért szeretnénk segítséget nyújtani. (Ez
az összefoglaló nem helyettesíti az állatorvosi vizsgálatot.) A fül-
gyulladás tünete lehet fülváladék megjelenése, a fül bűzössége,
a fej rázása, a fülek dörzsölése, kaparása, a fej oldaltartása.
Néha a fülkagylók állása is megváltozik.
Az otthoni fülkezelést mindig koszolható ruhában végezzük, és
olyan felületen, ami könnyen tisztítható. A legtöbb állat valami-
lyen mértékű ellenállást fog mutatni, ezért érdemes a megfelelő
rögzítési technikát elsajátítani (1., 2. kép). 
Ha a fülkagyló vagy a külső hallójárat erősen szőrözött, el kell
távolítani, legtöbben ezt szakemberre: kutyakozmetikusra bíz-
zák. Ritkábban bódítás szükséges hozzá, tehát állatorvos végzi.
Az otthoni fülkezeléshez a következő eszközök szüksége-
sek: fültisztító folyadék, vattalabdacs, fülpiszkáló (csak
megfelelő használat esetén!), fertőtlenítő, törölköző és a
gyógyszeres fülcsepp.
A fülgyulladások kezelésében elengedhetetlen a fültisztítás.
Váladékos, nem szellőző hallójáratban a fülcseppek nem
lesznek hatékonyak. Mindig csak kifejezetten kutyák, macskák
részére gyártott speciális fültisztító folyadékot használjunk,
emberi készítmények, víz, kamillatea, betadin, és különösen
étolaj vagy paraffinolaj használata kifejezetten káros lehet! Az
állatoknak gyártott fülmosók viszont figyelembe veszik a nor-
mális kutya- és macskafül kémhatását, mikroflóráját, tartalmaz-
nak váladékoldó, helyi fertőtlenítő (antiszeptikus) és
bőrnyugtató összetevőket is. 
A különböző típusú fülgyulladások esetén különféle fültisztítók
lehetnek kedvezőek, ezért mindig az állatorvos által javasolt
terméket használjuk. A fültisztítók nagy része sérült dobhártya
esetén nem használható. A tisztításhoz bal kezünkkel tartsuk
meg és óvatosan húzzuk felfelé a fül hegyét, másik kezünkkel
töltsük fel teljesen a hallójáratot a fülmosóval. Amikor a járat
megtelt, a fülszéleket bezárva tartsuk a fülmosót a hallójáratban
és masszírozzuk a fülkagyló tövét, hogy a fülmosó lefolyjon, és
a fülváladék feloldódjon. Vattalabdaccsal töröljük ki a fület. A
műveletet addig ismételjük, ameddig a vattalabdacs tiszta nem
lesz. A tisztítás után célszerű 10-20 percet várni, hogy a fül meg-
száradjon és a fülcsepp ne oldódjon fel a mosófolyadékban.
Az állatorvosi „fülcsepp” kissé megtévesztő elnevezés, mert
ezek a gyógyszeres készítmények általában sűrűbb gél vagy

krém formátumúak.  A fül kezeléshez emeljük meg ismét a fül-
kagylót, ekkor a külső hallójárat kiegyenesedik, vezessük be a
járatba néhány milliméter hosszban a „fülcseppes” flakon végét
és gyakoroljunk nyomást a flakonra úgy, hogy a krém a járatba
mélyen lefolyjon. Ha ezt az állatorvos javasolja, a fülkagyló
belső részére is helyezzünk néhány csepp krémet. Masszíroz-
zuk a fül tövét.
Ha kész vagyunk, akkor a fülmosó és a fülcseppes flakon végét
is érdemes fertőtleníteni. Az állat fejét, nyakát töröljük meg.
Fontos tudni, hogy a fülgyulladások kezelésében általában nem-
csak a közvetlen okokat kell kezelni, hanem a háttér
betegségeket is fel kell deríteni, hogy hatékonyan megoldódjon
a probléma és ne is újuljon ki.

Az összefoglalót összeállította: dr. Paulina Anna
Klapka Állategészségügyi Központ

Kutyák, macskák otthoni fülkezelése
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

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

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

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.
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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született: 
Juhász Csaba és Nagy Margit első gyermeke: Juhász
Benedek
Varga Pál és Vargáné Németh Beáta harmadik gyermeke:
Varga Dénes Pál
Szebeni Áron és Szebeni Varga Dorottya második gyermeke:
Szebeni Luca
Lisztes Tamás és Szalma Zsófia első gyermeke: Lisztes
Réka

Sok boldogságot kívánunk!
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Gumiabroncs értékesítés,
szerelés, tárolás.

Bejelentkezés,aján-
latkérés az autó-

mosóban, 
vagy a 06 20 415 0897

telefonszámon.

techhuro@gmail.com

Piacvezető pénzintézet külső értékesítési csapatá-
ba nyitott személyiségű, tanulásra kész munkatár-

saimat keresem korhatár nélkül. 
Pénzügyi, közgazdasági végzettség vagy PSzÁF

(MNB) vizsga előny. 
Jelentkezés telefonon a 06703934900  

számon vagy az önéletrajz megküldésével a
FeuerG@otppp.hu email címre telefonszám

megadásával. 
Mindenkit visszahívok.



20 Közösség

2015 október

Hazatért Ázsiából, a világ-
dzsemboriról és emléke-
iről beszélt lapunknak a
telki cserkész.
Nagyjából 200 magyar, és
40.000 nemzetközi fiatal
részvételével zajlott a nyári
cserkész világdzsembori
Japánban, amelyen - aho-
gyan korábban beszá-
moltunk róla - ott volt a Telki-
ben élő Németh Csongor
Gergely is.

Utazás a fél világon át, Moszkva érintésével a felkelő nap
országába, Japán felfedezése, közös érdekes és izgalmas
(kultúrához, valláshoz, ételekhez, stb. köthető) programok,
majd egy rendkívül érdekes hazaút a Transzszibériai expressz-
szel - röviden így foglalható össze a különleges kaland, amely-
ben Csongor Gergelynek is része lehetett.
Lapunknak elmesélte, hosszú utazással jutott el a távol-keleti
országba, ahol több gyönyörű helyen is járhatott. A legem-
lékezetesebb számára a Fudzsi-hegy látványa volt, valamint a
homokdűnékkel tarkított, pici, de annál csodálatosabb Tottori
sivatag. Emellett arra is szívesen gondol vissza, amikor az
országba érkezvén csoportja első vonatútján magyarul szólt
hozzájuk egy japán hölgy.
Hasonló élmény volt az is, amikor a visszaút elején,
Vlagyivosztokban egy ott élő, hazánkból elszármazott asz-
szonnyal hozta őket össze a véletlen, aki elmesélte nekik,
hogy 1992 óta nem volt szerencséje magyar szót hallani.
Az Ázsiát keresztülszelő vonatozás során több megállót is tar-
tottak a vele utazókkal. Egyedülálló tájakon jártak, fürödtek a
Bajkál-tóban, amelyen aztán áthajókázva azt is megtapasztal-
hatták, milyen mélyre lelátni a kristálytiszta vízben. Ekkor azon-
ban Csongor Gergely bevallása szerint már nagyon fáradtak
voltak, így jól jött, hogy Moszkvából aztán repülővel folytathat-
ták hazaútjukat Budapestre.
A fiatal cserkész nem győzte hangsúlyozni, mennyire nagy
élmény volt számára a dzsembori, és Ázsia felfedezése, így
mindenkinek csak ajánlani tudja a cserkészetet, amelynek hála
eljutott ilyen messzire. Emellett kifejezte köszönetét támogatói-
nak, így a Telki Önkormányzatnak is.

Szilágyi Balázs

Emlékezetes utazás


