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Önkormányzat

Polgármester naplója
Műkedvelők klubja

A kisközösségek egy település
életében azért fontosak, mert lehetőséget adnak mindenkinek
saját érdeklődési köre, világképe
alapján kapcsolódni a közösséghez. Erősítik az összetartozás
erejét és helyben adnak közösségi élményt, tanulási, sportolási,
szórakozási lehetőséget.

olykor író-olvasó találkozók, volt filmklub, van fotós kör, és még
sok alkalmi vagy rendszeres lehetőség.

Mindenki több kisközösség tagja
lehet, és megismerkedhet másokkal sportolás, karitatív munka,
egyházi esemény, klubfoglalkozás
közben.

Egy korábbi ígéretemnek megfelelően most egy újabb ilyen
kezdeményezést szeretnék elindítani. Műkedvelő - így
neveztem el azt a klubot, amit hamarosan indítok, és ahová
szeretettel várom a képzőművészet, festészet, grafika, fotó és
film, valamint a kultúrtörténet iránt érdeklődőket. A klubban
művészet- és kultúrtörténeti előadások, vetített képes bemutatók lesznek. Igyekszem változatos, érdekes témákat felvonultatni. A klubesemény általában az önkormányzat tárgyalójában
lesz. Az aktuális témákról és időpontokról a Facebook Műkedvelő aloldalán (https://www.facebook.com/mukedvelo/), a
telki.hu honlapon és az aktuális kis plakátról is lehet majd
tájékozódni.

A kultúra- és művészetkedvelők számára is akadnak
lehetőségek. Énekkar működik, gyakran vannak kiállítások,

Deltai Károly
polgármester

Szerencsére Telkiben sok és egyre több az ilyen kisközösség.
Némelyek már régóta működnek, mások létrejönnek, aztán
megszűnnek, ahogy az élet hozza.

2016 január

Az első témánk a portré lesz, az ember, pontosabban a
személyiség vagy lélek ábrázolásának története és sajátosságai. Szeretettel várok minden érdeklődőt!

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból

Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2015. december 17.

2016. január 11.

Csomópont finanszírozása

Pluszforrás a körforgalomhoz

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása”
című pályázati program keretében a Fő u. – Muskátli u. – Napsugár u. csomópontjában lévő körforgalmi csomópont megvalósításához a 80 millió Ft összegű pályázati támogatáson felül
107 millió 646 ezer 147 Ft támogatást biztosít, amelyből 59 millió Ft külső forrás, 48 millió 646 ezer 147 Ft pedig önkormányzati önerő.

Kuratóriumi tagok cseréje

A képviselő-testület, mint alapító tudomásul vette Szujó Zoltánné dr. Sütő Adrienn kuratóriumi elnök, valamint Kolláth Klára,
Homolya Vera, Szigeti Antal és Szalay László kuratóriumi tagok
2015. december 31-ével történő lemondását. Az Óvoda Iskola
Telkiben: Út Európába Alapítvány Kuratóriuma elnökének a
testület 2016. január 1-től Koltai Piroskát választotta meg.

Működési költség biztosítása

A testület hozzájárult, hogy a Telki Víz Kft. végelszámolásának
megindításáig a 2015. évi működési költséget költségvetéséből
biztosítja.

A körforgalmi csomópont megvalósításához szükséges, a
testület által december 17-én elfogadott összeg és a tényleges
közbeszerzési összeg között 38 ezer 100 Ft összegű eltérés
mutatható ki, amely összeggel megemelték az önkormányzati
támogatás mértékét.

Intézményvezetői megbízás kérdése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi
Tankerülete megkereste az önkormányzatot annak kapcsán,
hogy pályázat kiírása nélkül is támogatja-e a jelenlegi iskolaigazgató, Sarlós Erzsébet további megbízását vagy kéri a fenntartót
a pályázat kiírására. A testület válaszként megfogalmazta, hogy
hasonló posztok esetében célszerű, hogy pályázat döntsön a
kérdésben, hogy megismerjék a pályázók - köztük a jelenlegi
intézményvezető - célkitűzéseit.
(A témáról bővebben külön cikkünkben olvashatnak.)

Alapító okirat elfogadása

A testület módosította a Telki Óvoda Alapító okiratát.

szb

Idén ki legyen díjazott?
Telki Község képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú Ö. rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és
adományozásának rendjét.

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.12.) számú Ö. rendelet értelmében Telki
község képviselő-testülete minden évben Telkiért Érdemérem
kitüntetést adományozhat két arra érdemes személynek.
Telkiért Érdemérem kitüntetés magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik:

a) Telki település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos,
művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
b) Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;
c) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.

A kitüntetésre nem jelölhető:

a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;
b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

Telki díszpolgára címet a képviselő-testület minden páratlan
évben adományozhat, 2016. évben tehát díszpolgári cím
adományozására nincs lehetőség.

2015. évben a képviselő-testület döntött arról, hogy Telki Ifjúsági díj kitüntetést alapít, amelyben az a 35. életévét be nem töltött
telki illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesülhet, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti, vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

A díjra nem jelölhető:

a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;
b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban 2016.
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot tenni,
a képviselő-testület ezután március 31-ig dönt a díjazottak
személyéről. Az érdemérem és az ifjúsági díj a májusban
megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül átadásra.
Deltai Károly
polgármester

www.telki.hu
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Közérdekű
Önkormányzat
Iskolaigazgatói megbízás
kérdése
A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola igazgatójának intézményvezetői megbízása
2016. augusztus 15-én lejár. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete levélben kereste meg az
önkormányzatot, hogy nyilatkozzon arról, pályázat kiírása
nélkül javasolja-e a jelenlegi igazgató, Sarlós Erzsébet további megbízását. A vonatkozó törvény egyszeri hosszabbításra
lehetőséget ad, de a döntési jogkört a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz rendeli.
A testület válaszként megfogalmazta, hogy az önkormányzat
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint már nem fenntartója, csak üzemeltetője az iskolának, így az iskolaigazgatói
pályázat kiírásában nem kompetens, de a helyi oktatás ügyét
a legfontosabb közügyek egyikének tekinti. Az önkormányzat
korábban azt a gyakorlatot követte, hogy pályázatot írt ki a –
bármely okból – megszűnő vezetői megbízatás alkalmával,
azért, hogy minél teljesebben megismerje a pályázó, vagy
pályázók terveit, elképzeléseit, ezért jelen esetben is ezt az
eljárásrendet javasolja a KLIK részére.

Terembérleti díj kérdése
A testület októberi ülésén újratárgyalta a Kiss Zenede
Művészeti Iskolával fennálló, több mint 10 éve megkötött
teremhasználati megállapodását.

A korábbi megállapodást a képviselő-testület hozzáigazította
a hatályos helyiséghasználati díjakról szóló helyi szabályozásban foglalt terembérleti díjak mértékéhez.
Az új használati megállapodás alapján a művészeti oktatást
végző intézmény a helyiséghasználatért 500 Ft/óra díjat fizet
a tulajdonos önkormányzat részére, amely összeg megegyezik
az iskolában tanító pedagógusok szakköreire, különóráira
érvényes kedvezményes díjszabással.

Helyreigazítás: mégsem lesz
fogorvosi ügyelet
Előző számunkban beszámoltunk róla, hogy a Baumann
Dental és Marketing Kft. októberben azzal az ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, hogy biatorbágyi rendelőjében
hétvégi fogászati ügyelet biztosítását vállalná a település lakói
számára. A testület november 30-i ülésén úgy döntött, hogy
csatlakozik az ügyeleti ellátáshoz, azonban a szerződést
végül nem kötötték meg a szolgáltató visszalépése okán.
Telki lakosai számára így a fogorvosi ügyeleti ellátás továbbra
is Budapesten érhető el.

2016 január

Épülhet a körforgalom
Érvényes volt a nemrégiben
lezajlott közbeszerzési eljárás a
Muskátli utcai körforgalom II.
ütemére, a körforgalmi gyűrű
megépítésére vonatkozóan.

A 6 ajánlattevő mindegyike
megfelelt az előírásoknak, így
az eljárást és szerződéskötést
követően a legolcsóbb és egyben legelőnyösebb ajánlatot
tevő pályázó lesz a kivitelező.
Záros határidőn belül, várhatóan már tavasszal megkezdődhetnek az építési munkálatok.

Nagyobb megvilágítást kapott
a zebra
A Fő út és a Kórház fasor csomópontjához közel eső
gyalogátkelőhelyhez nemrégiben új lámpatestet szereltek fel.
Ennek köszönhetően még intenzívebb lett a zebra
megvilágítása, növelendő a gyalogosok biztonságát.

Újabb helyeken tűnhetnek el
a „sötét foltok”

A képviselő-testület novemberi ülésén döntött a település
területén újonnan felállítandó 10 db lámpaoszlopot és lámpatestet felszerelő kivitelező kiválasztásáról.

Ezek üzembe helyezését követően egyre több helyen tűnhetnek el közterületeinken az olyan útszakaszok, amelyek eddig
nem vagy csak részben voltak megvilágítva.

Az állam átveszi az
agglomerációs közlekedést

Lapzártánk idején érkezett a hír: a kormány és a főváros
közötti tárgyalások folyományaként az állam átveszi az
agglomerációs közlekedés működtetését, és kész a HÉV
átvételére is a Volán és a MÁV közreműködésével - számolt be
róla a Magyar Távirati Iroda.

A hír nagyban érinti Telkit is, hiszen számunkra sem mindegy,
a 22-es buszcsaládot ki és milyen formában üzemelteti a
jövőben és mennyire lesznek terheltek a Budakeszin
keresztül településünk felé közlekedő Volán járatok.
Amennyiben a későbbiekben újabb fejlemények lesznek a
kérdésben, természetesen lapunk is beszámol majd róla.

Közérdekű
Megszűnt a szelektív sziget
Ahogyan már a Telki Napló novemberi száma előrevetítette,
megszűnt településünkön a telepített szelektív hulladékgyűjtő
sziget.

A házhoz menő szelektív gyűjtés révén feleslegessé váló
papír- és műanyaggyűjtő konténerek felszámolását követően
már csak az üveggyűjtő maradt a helyén, az Alsó-Völgy
utcában.

Szelektív gyűjtés kéthetente

A közszolgáltató Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint 2016 első negyedévében - lapunk megjelenését
követően - a házhoz menő szelektív hulladékszállítási
napok a következők.

Műanyag és papír elszállítása:

– február 4., február 18., március 3., március 17., március 31.
A kommunális hulladék szállításának rendje nem változik.

A tavalyihoz hasonlóan idén is szerveznek veszélyes hulladékgyűjtést. Ennek pontos időpontját később hirdeti meg a
szolgáltató.

A lomtalanítás idén is egyedi megrendelés alapján, a szolgáltatóval egyeztetett időpontban történik.

Ide vihetjük a karácsonyfát

Az előző évekhez hasonlóan január 6-tól idén is van karácsonyfa-gyűjtés a megszokott formában és helyeken.

Az önkormányzat kéri, hogy csak ezekre, a „Karácsonyfa
gyűjtőpont” felirattal megjelölt helyekre tegyék a díszektől és
szaloncukor-papírtól mentes fákat!

Karácsonyfa gyűjtőpontok

– Tulipán utcai játszótérrel szemközti zöldterület
– Kamilla utcai parkoló mögött lévő zöldterület
– Szelektív hulladékgyűjtőnél kijelölt terület
– Öreghegyi úti vízmű melletti zöldterület
– Mandula közi játszótér, faház melletti terület

Félreértések az új állattartási
szabályok kapcsán
A tartós kikötés tilalma nem egyenlő a láncon
tartás abszolút tilalmával.

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szeretné
felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy
publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen
az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy
az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt,
mivel az előírás nem esik a Btk. hatálya alá. Probléma esetén
nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági
állategészségügyi szolgálatot kell értesíteni.
A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való
évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival szemben
is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan
ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve,
vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek,
hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott
lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként,
fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását.
A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan
kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután
egy kutya se kerüljön tartósan láncra!
Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód
esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek
megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és
megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is.
Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne
zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az
ember egészségének és testi épségének védelme! Egy
összetett témáról van tehát szó, melyben az állat és az emberi
környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket kell
megteremteni.

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai
ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen ezek alapvetően
nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy, az állat
kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán
szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem a
jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell
értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák,
hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Ha
ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az összeg
minősített esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhető.
Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha
valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős
állattartás szabályait, és mérlegelje, hogy meg tudja-e
teremteni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a
saját
környezetének
jogos
elvárásait
kielégítő
körülményeket.
Forrás: NÉBIH
www.telki.hu
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Közérdekű

„A fokozott rendőri jelenléttel lehet
növelni a biztonságot”
Interjú Czelvikker Mátéval, Telki új körzeti megbízottjával
„Mindig is ez volt a tervem” – mondta a körzeti megbízotti
hivatás kapcsán Czelvikker Máté. Falunk új „KMB”-je tehát
nagyon örült neki, amikor január elsejei kezdettel megkapta
megbízatását Telkiben.
Rendőrünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Szendrőről
származik, és mint lapunknak elmondta, 2009, azaz 20 éves
kora óta szolgál a Budakeszi Rendőrőrsön. „Annak idején
két táskát hoztam magammal, egyet a saját, egyet pedig a
rendőri ruháimmal” – mesél az itteni kezdetekről.
Beilleszkedését azonban mi sem mutatja jobban, minthogy
2014-ben kinevezték járőrvezetőnek, majd őrsparancsnoka
tavaly év végén szólt neki, hogy Telkibe helyezi.

„A körzeti megbízott egy kapocs az állampolgárok és a
rendőrség között” – jelezte, milyen fontos szerepe van a
KMB-nek egy-egy településen, majd hozzátette, hogy
lehetőségként tekint erre a számára új szerepkörre. A
járőrvezető jelenleg Budakeszin él, így egyelőre csupán
szolgálatban tartózkodik Telkiben, azonban hamarosan helyben juthat bérlakáshoz.
Bár Telkiben alapvetően jó a közbiztonság, sajnos már szükség volt rá egy betörés kapcsán. Mint mondta, erre reagálva a
közelmúltban a szokásosnál is többször járőrözött az érintett
környéken. „A fokozott rendőri jelenléttel lehet növelni a biztonságot” – válaszolta erre irányuló kérdésünkre. Éppen ezért
fontosnak tartja, hogy szolgálati időben a lehető legtöbbet
töltse közterületen tartózkodva, az utcákon járőrözve. Hozzátette, hogy a térfigyelő kameráknak és a polgárőrség
aktivitásának is nagy szerepe van az amúgy országos viszonylatban jónak számító közbiztonság további javításában.

Annak kapcsán, hogy mit tanácsol nekünk, lakosoknak,
kiemelte, hogy mindenkinek oda kell figyelnie az értékeire!
„Mindig zárják kulcsra a lakás és a kocsi ajtaját, ha pedig valaki valami furcsát észlel a környezetében, azonnal szóljon a
rendőrségnek!” Hozzátette, sajnos a mai napig előfordul
Telkiben is, hogy valaki nyitva hagyja autóját vagy házát, ami
nagyban megkönnyíti a lopni, besurranni szándékozók dolgát.
Érdeklődésünkre elmondta, hogy bár nem ő szabja meg,
mikor mérnek sebességet Telkiben, ám gyakran számíthatunk
erre a jövőben is. Ha pedig esetleg kirívóan sok gyorshajtót
észlelne a környéken, jelezni fogja az illetékeseknek.

Telefonja – amelyet a 06-70-603-7594-es számon érhetünk el
– állandóan be lesz kapcsolva, ezért ha indokoltnak érezzük,
ne habozzunk felhívni! Ha pedig véletlenül éppen nincsen térereje, vagy bármi más miatt nem érnénk el, azonnal tárcsázzuk a 107-et vagy a 112-t – hangsúlyozta új körzeti megbízottunk!
Szilágyi Balázs

2016 január

Új KMB Telkiben

Farkas Flórián előző év végi távozását
követően 2016 januárjától Czelvikker Máté lett a
körzeti megbízott Telkiben. Településünk új
rendőrét a 06-70-603-7594-es telefonszámon
lehet elérni.

Oktatás
Kultúra

Az iskola informatikai
eszközparkjának fejlesztése
A
digitális
eszközök
használata egyre inkább
elterjed az általános iskolai
oktatásban is. Gyerekeink
már kiskoruktól otthonosan
bánnak a tabletekkel,
okostelefonokkal, és az
azokon elérhető készségfejlesztő játékokkal, ezért
az iskolában sem lepődnek meg, ha a tanárok digitális táblák és projektorok
segítségével teszik hatékonyabbá, érdekesebbé, színesebbé
az oktatást. Egyre több a digitális tananyag, egyre több iskolát
szerelnek fel a szükséges technológiával, és természetesen
nem szeretnénk azt, ha a mi gyerekeink mindebből kimaradnának és emiatt esetleg hátrányt szenvednének.

Mindezek tükrében a képviselő-testület tavaly ősszel létrehozott egy ad hoc bizottságot, a Pipacsvirág Általános Iskola
digitális eszközparkjának fejlesztése érdekében. Több körben
egyeztettünk az iskola vezetőségével, oktatóival, figyelembe
vettük a megfogalmazott igényeket, több alkalommal történt
helyszíni bejárás, ezek alapján pedig kialakult egy 4 évre
szóló fejlesztési koncepció, melyet a testület novemberi
ülésén jóvá is hagyott. Ha a javasolt beszerzések és
fejlesztések megvalósulnak, akkor 2019-re az iskola minden
tanterme rendelkezni fog valamilyen digitális tartalom megjelenítésére alkalmas eszközzel (interaktív tábla, vetítő, vagy
LCD TV), megújul az informatika labor eszközparkja, illetve a
vezeték nélküli internet is elérhető lesz az iskola teljes
területén. De lássuk a részleteket.

Az iskolában ma az osztálytermek felében található interaktív
tábla, vetítő vagy LCD TV. Hogy egy adott osztályban éppen
milyen eszköz van, függ a terem méretétől, a használat
céljától, de sokszor attól is, hogy az osztályba járó valamelyik
gyerek szülei milyen eszközt adományoztak az iskolának. A
projektorokhoz kisméretű állványos vagy falra szerelt
vetítővásznak tartoznak, melyek az egyre jobban elterjedő
16:9-es méretarányú tartalmak és eszközök esetén még
kisebb vetített felületet biztosítanak. Ami a számítástechnikai
eszközöket illeti, jelenleg 5 laptop van közös használatban,
néhány tanár pedig saját laptopját használja. Ezen felül az
informatika laborban is cserére érettek lassan a PC-k és a
monitorok.
Ezek alapján a bizottság azt javasolta, hogy a következő
néhány évben egy lépcsőzetes fejlesztési terv mentén, az
iskolába kerüljön 25 új PC, 22 monitor, 20 laptop, 8 projektor,
4 LCD TV és 1-2 interaktív tábla. Ezek összköltsége kb. 6,5
millió forint, ami éves szinten kb. 1,5 millió forintot jelent a
2016-2019 közötti időszakban. A javaslatban igyekeztünk az
észszerűséget is szem elé helyezni, és költséghatékonyan tervezni. Az interaktív táblák például kétségkívül hasznosak,

főleg az alacsonyabb évfolyamoknál, ahol a játékos, interaktív tanítás jobban le tudja kötni a gyerekek figyelmét, mint a
hagyományos módszerek. Másfelől viszont ezek a táblák
jelenleg még nagyon drágák, ezért inkább a jóval olcsóbb projektorok beszerzését javasoltuk. Érdemes ezeket Wi-Fi modullal felszerelni, mellyel megspórolható a kábelezés költsége,
illetve nagyméretű, drága vetítővásznak helyett inkább
közvetlenül a fehér falra lehet vetíteni.
Egy ilyen fejlesztésnek azonban meg kell találni az anyagi hátterét is, különböző források bevonásával. Az iskola fenntartása, beleértve az oktatáshoz szükséges számítástechnikai
eszközök beszerzését is, a KLIK feladata, az önkormányzat
csak az iskola üzemeltetését végzi. Az iskola vezetőségének
meg kell tehát próbálnia lobbizni a KLIK-nél az eszközök beszerzése érdekében, de fontos lenne az is, hogy az iskola,
illetve az Óvoda – Iskola Telkiben Alapítvány is részt vegyen
olyan pályázatokon, ahol informatikai eszközök beszerzése is
lehetséges.
Emellett továbbra is nagy szükség lenne szülői és céges
adományokra, ezért ezúton is buzdítunk mindenkit, hogy
lehetőségeinek megfelelően támogassa az iskolát. És bár
minden felajánlott eszközért hálásak vagyunk, célszerű előtte
egyeztetni, megtudni, konkrétan mire van leginkább szükség,
és ha lehet, olyan eszközt felajánlani, ami hosszabb távon is
hasznosítható lesz, figyelembe véve azt, hogy az informatikai
eszközök viszonylag hamar elavulnak. A tárgyi adományozás
mellett pedig rendkívül hasznosak a pénzbeli felajánlások is,
hiszen ezeket célzott beszerzésekre lehet majd használni, a
fejlesztési koncepció mentén.

Az önkormányzat persze lehetőségei függvényében maga is
hozzájárul majd a fejlesztéshez, de a teljes eszközbeszerzést
nem szeretné magára vállalni. Első körben mindenesetre
még 2015 vége előtt vásároltunk 2 PC-t és egy laptopot az
iskolának, de a bizottság hatáskörét kiterjesztve az óvoda és
a védőnői rendelő is kapott összesen 3 PC-t, hiszen ezekre
sürgősen szükség volt. Következő lépésként pedig a 2016os költségvetés nemsokára esedékes összeállításánál is javasolni fogom az idei évre tervezett beszerzések figyelembe
vételét. A bizottság által javasolt részletes ütemterv különben
elérhető az önkormányzat honlapján.

És ha esetleg valaki kételkedne a digitális oktatási eszközök
használatának időszerűségében, íme zárásként néhány megmosolyogtató idézet a múltból. „A diákok manapság túlságosan függenek a papírtól. Nem tudják, hogyan írjanak úgy a
palatáblán, hogy ne legyen minden csupa krétapor körülöttük.
Mihez fognak kezdeni, ha elfogy a papírjuk?” (Igazgatók
szövetsége, 1815). „A diákok napjainkban teljesen a tintától
függenek. Azt sem tudják, hogy egy késsel hogy lehet kifaragni a ceruzájukat. A toll és a tinta sohasem fogja leváltani a
ceruzát” (Tanárok Országos Egyesülete, 1907).
Vida Rolland, az ad hoc bizottság elnöke
www.telki.hu
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Tájékoztató a kormányablakokról
Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés fejlesztése mellett fontos, hogy az
ügyfelek az ország minél több pontján személyesen is tudjanak hivatalos ügyeket intézni, ezért országosan már több
mint 100 – ebből Pest megyében 12 – helyszínen áll kormányablak az érdeklődők rendelkezésére, és ez a szám
folyamatosan emelkedik. Az újonnan nyíló, úgynevezett
második generációs kormányablakok kibővült feladatkörrel, a
korábbi okmányirodai hatásköröket is ellátva működnek és
több hatáskör esetében országos illetékességgel bírnak.
Akinek személyesen nincs lehetősége felkeresni az
egységes arculatú, korszerű technikával felszerelt irodákat,
ügye intézéséhez telefonos segítséget kaphat a nap 24
órájában működő kormányzati ügyfélvonal 1818-as kék
számán vagy a 1818@1818.hu e-mail címen.

A Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak ügyfélfogadási rendje megyei szinten egységesen került
meghatározásra. Hétfőn: 7:00 - 17:00 kedden: 8:00 - 18:00
szerdán: 8:00 - 20:00 csütörtökön: 8:00 - 18:00 pénteken: 8:00
- 16:00 között fogadjuk ügyfeleinket. A felesleges várakozás
elkerülése érdekében a második generációs kormányablakokhoz a www.magyarorszag.hu oldalon időpontfoglalásra is lehetőség van.

A PMKH Budakeszi Járási Hivatalában Budaörsön 2014
februárjától működik már és előreláthatóan 2016 tavaszán
Budakeszin is átadásra fog kerülni az okmányirodánkhoz
képest sokkal több feladatot ellátó kormányablak.
Az állampolgárok 2015. december 9. napjától 498-féle ügykört
intézhetnek hatékonyan, gyorsan, a kormányablakokról szóló
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az integrált ügyfélszolgálati irodákban.
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal
bármely második generációs kormányablakánál vagy
okmányirodájánál intézhetőek:
– a lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyek.

Az ország bármely második generációs kormányablakánál
vagy okmányirodájánál intézhetőek:
– a személyazonosító igazolvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos ügyek,
– a vezetői engedéllyel és a gépjárműokmányokkal kapcsolatos kérelemre induló ügyek,
– a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek,
– az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos
ügyek, továbbá a tevékenység megkezdésének és
megszüntetésének bejelentése.

A második generációs kormányablakoknál országos
illetékességgel intézhető a fent felsoroltak mellett a már
említett több száz ügykör. Ezek között vannak saját hatáskörben vagy közreműködő hatóságként intézhető ügyek, és
olyanok, amelyekben irányító tájékoztatás nyújtása történik.
2016 január

A kormányablakban előterjeszthető kérelmek és bejelentések esetében az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az
illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérelmezőt
az ügymenetről, vagy a hiánypótlásról. Ezáltal az
ügyfeleknek nem kell több helyre elmenniük, és többféle
ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Ilyen például:
– Családtámogatási ügyek számos típusa
– Egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos ügyek számos
típusa
– Egyes nyugdíjbiztosítási ügyek
– Aktív korúak ellátása iránti kérelmek
– Állampolgársági ügyekhez kapcsolódó kérelmek
– Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
felvétele
Vannak olyan ügyek, amelyekben a kormányablakok kizárólag
tájékoztatást tudnak adni, és olyanok, amelyekben szolgáltatást is tudnak nyújtani. Abban az esetben, ha a kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt, az érdeklődő megtudhatja, hogy hol, milyen ügyfélszolgálattal kell felvenni a
kapcsolatot, milyen okmányokra van szükség az ügyintézéshez, és igény esetén segítenek a nyomtatványok
kitöltésében is. Ilyen például:
– Magyar igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárás
– Gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás
– Csecsemőgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás
– Tájékoztatás illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről
– Segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre
vonatkozóan

Kiegészítő szolgáltatást nyújtanak például az alábbi esetekben:
– Ügyfélkapu-regisztráció
– Az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan
hitelesített tulajdoni lap másolat, valamint térképmásolat
lekérdezése igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
ellenében
– Az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük
intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség, szakmai és
informatikai segítségnyújtás
– Tájékoztatás nyújtás az egyéni vállalkozás működési
szabályairól
– Betekintési lehetőség biztosítása az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
A várandós kismamák és a kisgyermekkel érkező szülők
részére Pest megye több kormányablakában és
okmányirodájában fokozatosan bevezetésre kerül a családbarát ügyfélhívó rendszer, amely az internetes foglalásokat is
figyelembe veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé
teszi, hogy a kiemelt ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel
érkező
szülők
gyorsan
és
zökkenőmentesen
végezhessenek hivatalos dolgaikkal.
Tisztelettel:
Dr. Szelenczy Gabriella s.k.
járási hivatalvezető

Közérdekű
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Budakeszin is lesz kormányablak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának Okmányirodai
Osztályán 2016. január 4. napjától átalakítási munkálatok
kezdődtek. A Budaörsi Kormányablak létrehozását
követően, előreláthatóan 2016 májusától, Budakeszin is
megkezdi működését egy második generációs kormányablak a
jelenlegi Okmányiroda helyén.

Az átalakítás idején (a költözés miatt feltétlenül szükséges
ügyfélfogadási szünetet leszámítva) a Budakeszi, Dózsa
György tér 25. szám alatt, változatlan címen, az épület
udvarán elhelyezett ideiglenes irodában, a megszokott nyitva
tartással várjuk kedves ügyfeleinket. Az Okmányirodai Osztály telefonszáma: 06-20-277-3661.
Az okmányirodai ügyekhez tartozó csekkeket a Dózsa György
téren található korábbi BKV-jegypénztár épületében ideiglenesen elhelyezést nyert postai kirendeltségen tudják ügyfeleink
befizetni.

Az átalakítást végző kivitelező a GENKISZ Építőipari és
Szolgáltató Kft. A kivitelezés időtartama szerződés szerint
120 nap, a megnyitó tervezett időpontja várhatóan május
közepe. A beruházást a 2015. évi központi költségvetés finanszírozza.
Az új kormányablak megújult épületben, 10 munkaállomással,
két fotófülkével fog működni. Az okmányirodai funkciók mellett
közel 500 ügykörben (az ügytípusok száma fokozatosan
növekszik) fordulhatnak majd az ügyfelek irodánkhoz. A kormányablak teljesen akadálymentesített lesz, változatlanul a
hét valamennyi munkanapján fogadja az ügyfeleket.

Az átmeneti körülmények miatt kérnénk a Tisztelt Lakosság
megértését! Bízunk benne, hogy az új kormányablak üzembe
helyezésével, szép, megújult környezetben, még hatékonyabban tudjuk majd ügyfeleinket kiszolgálni!
Dr. Szelenczy Gabriella
járási hivatalvezető

Önálló régió lesz Pest megye
A Kormány döntött: támogatja Pest
megye és Budapest közigazgatási
határai
mentén
történő
kettéválasztását
önálló
NUTS2-es
régiókká.

A Magyar Közlöny 2015. december
29-i számában megjelent kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter - a Központi
Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben - 2016.
február 1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi régió NUTSbesorolásának módosítására irányuló kérelmet, és azt a
brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján benyújtja az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió
Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére.

A Kormány döntése eredményeként - figyelembe véve a
vonatkozó uniós szabályokat - 2018-tól Pest megye önálló
NUTS2-es régióvá válik, így a magyarországi régiók száma az eddigi hétről - nyolcra bővül.

Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság
döntésétől számított második évben léphet hatályba, első
ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak
járó - többletforrást.
A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 - köztük
Telki is - testületi határozattal erősítette meg támogatását
Pest megye önálló régióvá válása iránt. A Fővárosi Közgyűlés
szintén egyhangú határozattal támogatta a kezdeményezést.
Forrás: pestmegye.hu
www.telki.hu
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Rendezvénynaptár 2016
DÁTUM
NAP
Január 2.
szombat
Január 16.
szombat
Január 21.
csütörtök
Január 23.
szombat
Január 29.
péntek
Január 30.
szombat
Február 6.
szombat
Február 13.
szombat
Február 20.
szombat
Február 25.
csütörtök
Február 26.
péntek
Február 27.
szombat
szombat
Március 12.
Március 15.
kedd
Március 18.
péntek
szombat
Március 19.
Március 24.
csütörtök
Március 25.
péntek
szombat
Március 26.
Április 9.
szombat
Április 15.
péntek
Április 21.
csütörtök
Április 23.
szombat
Április 29.
péntek
Május 5.
csütörtök
Május 6.
péntek
Május 7.
szombat
Május 7.
szombat
Május 8.
vasárnap
Május 21.
szombat
Május 27.
péntek
Május 28.
szombat
Június 4.
szombat
Június 18.
szombat
péntek
Június 24.
Július 2.
szombat
Július 16.
szombat
péntek
Július 29.
Július 30.
szombat
Augusztus 13. szombat
Augusztus 26. péntek
Augusztus 27. szombat
Augusztus 27. szombat
Szeptember 10. szombat
Szeptember 24. szombat
Szeptember 24. szombat
Szeptember 30. péntek
Október 8.
szombat
Október 14.
péntek
szombat
Október 15.
Október 22.
szombat
Október 27.
csütörtök
Október 28.
péntek
November 5. szombat
November 19. szombat
November 24. csütörtök
November 25. péntek
November 26. szombat
November 27. vasárnap
December 3. szombat
December 3. szombat
December 4. vasárnap
December 11. vasárnap
December 17. szombat
December 18. vasárnap
December 24. szombat
December 31. szombat

2016 január

PROGRAM NEVE
Termelői piac
Termelői piac
Kapcsolatok - előadás
Faludisznaja
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
KOKUKK Madárgyűrűzés
Termelői piac
Alapítványi Bál
Kapcsolatok - előadás
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Termelői piac
Nemzeti ünnep - megemlékezés
Koszorúzás Kodolányi János szülőházánál
Tavaszi kézműves családi délelőtt
Kapcsolatok - előadás
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Termelői piac
KOKUKK Költészet napi teadélután
Kapcsolatok - előadás
Termelői piac
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Pipacs Galéria kiállítás (Telki Fesztivál nulladik napja)
Telki Fesztivál
Telki Fesztivál
Termelői piac
Telki Fesztivál
Termelői piac
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Alapítványi Sportnap
Termelői piac
Termelői piac
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Termelői piac
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Termelői piac
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Nyárbúcsúztató buli
Termelői piac
Egészségnap és Telki piac 10. születésnapi rendezvény
Termelői piac
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Festészet napja kiállítás
Falukáposztája és délszláv táncház
Termelői piac
Kapcsolatok - előadás
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Termelői piac
Termelői piac
Kapcsolatok - előadás
"Műkedvelő" - képzőművészeti és kultúrtörténeti előadások Deltai Károly szervezésében
Adventi családi kézműves délelőtt
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Advent és Mikulás váró
Termelői piac
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Termelői piac
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Falukarácsony - székely betlehemes
Termelői piac

HELYSZÍN
Pajta
Pajta
Iskola ebédlő
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta

Pajta
Globall
Iskola ebédlő
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pajta
Pajta - Iskola
Kodolányi-ház
Óvoda
Iskola ebédlő
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pajta

Iskola ebédlő
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Pipacs Galéria
Faluközpont
Faluközpont
Régi orvosi rendelő előtt
Templom
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Iskola és környéke
Pajta
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pajta
Pajta
Pajta - Iskola
Pajta
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pipacs Galéria
Pajta
Pajta
Iskola ebédlő
Pm. Hiv. tárgyaló
Pajta
Pajta
Iskola ebédlő
Pm. Hiv. tárgyaló
Óvoda
Pajta
Iskola ebédlő
Pajta
Pajta
Pajta
Pajta
Pajta
Pajta
Pajta

Közérdekű
Közösség
Kedves Telkiek!

Az Önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az 1848-as
forradalom évfordulójának megünneplésére
2016. március 15. kedd este
Program:

Fáklyás felvonulás

a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. - Rákóczi u. - Erdő u. - Akácos u. útvonalon.
Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor. A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja.

19.00-tól iskolánk tanulóinak műsora, Deltai Károly polgármester köszöntője
és megemlékezés az iskola aulájában.
Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére tűzze fel a kokárdát és
lobogózza fel házát nemzeti zászlónkkal!

Vezessenek óvatosan!
A téli időszakban a közlekedésben a legtöbb problémát a
csúszós utak és a romló látási viszonyok jelentik. Lényeges,
hogy mindenki alkalmazkodjon ezekhez a körülményekhez,
ugyanis a közúti balesetek jellemző oka, hogy a járművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak
megfelelően vesznek részt a forgalomban - hívja fel a figyelmet az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

A köd, a szitáló eső, a nedves, csúszós utak télen mindennapossá válnak. Főleg éjszaka, de nagyon gyakran a nappali
órákban is jellemző a fagypont alatti hőmérséklet. A száraz
és nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást, ami fokozott óvatosságot és figyelmet kíván a sofőröktől. A téli útviszonyok között nagyobb követési távolságot kell tartani,
figyelemmel kell lenni a megnőtt fékútra, a megváltozott
manőverezési képességre, a gumiabroncsok csökkent ta-

padására! Rossz manőverezés esetén így a hibák könnyebben korrigálhatóak.

Havas, latyakos időben, amikor a járda mellett áll vagy folyik
a víz, nehéz az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor
jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósnak
számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló
gyalogos a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé
kerülhet. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk
az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén!

A rendőrség kéri az úton lévőket, hogy a megváltozott
időjárási viszonyoknak megfelelően, fokozott figyelemmel
és körültekintően közlekedjenek, különösen figyeljenek a
gyalogosokra, kerékpárosokra!
szb

Mi is segíthetjük a hókotró munkáját
A hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját
településünkön, elsőként a gyűjtőutakat, valamint az
intézményeket szabadítva ki a hó fogságából, utána pedig a
tervet követve halad a kisebb utcák felé.
Ha nem lassítják, akadályozzák úttesten parkoló járművek,
hamarabb végez a település utcáinak síkosság-mentesítésével, fontos tehát, hogy autónkkal mi se nehezítsük munkáját!

www.telki.hu
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Alapítványi hírek
Az Óvoda-Iskola Alapítvány önkéntes csapata gőzerővel
készül a Bálra, miközben készíti elő további rendezvényeit,
adományokat gyűjt és oszt, segíti az iskola és az óvoda
munkáját. Fontos, hogy minden érdeklődő, támogató és
támogatott pontosan tudja, mi folyik az alapítványunk háza
táján. Cikkünkben kiemeljük a fontosabb sikereket, terveket.

A Csapat

2016. január elsejével megújult az Óvoda-Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány kuratóriuma, hivatalosan is bővültek az
alapítvány céljai és változtak az iratai. A formális változások új
lendületet is adtak a munkánknak. Maradt a két éve lelkesen
dolgozó csapat, Koltai Piroska kuratórium elnökként, Csernok
Kriszta és Tóth Eszter kurátorként, Csiszár Kata, Oprics Judit,
Páva Hajni, Szombati Magdi és Váraljai-Fáczán Dóra állandó
önkéntesként vesznek részt az alapítvány mindennapi
életében.
Az elmúlt években Szujó Zoltánné dr. Sütő Adrienn kuratóriumi elnök vezetésével sikeresen folytattuk támogató munkánkat
és indultunk el új utakon. Ezúton is köszönetet mondunk mindannyiunk nevében a korábbi kuratórium áldozatos munkájának,
Homolya Verának, Kolláth Klárának, Szalay Lászlónak, Szigeti
Antalnak. A vezetőségváltás alkalmat adott arra is, hogy a
korábbi évek eredményeit áttekintsük.

Adományozás

Az 1992 óta működő Alapítvány Önökkel együtt segíti az
óvodát, az iskolát, kis falunk gyermekeit. Tevékenységünk
fókuszában az oktatói-nevelői munka támogatása, valamint a
közösség minden tagját megmozgató rendezvények
szervezése áll.
Az adományokból kerültek az elmúlt években többek között
udvari játékok az óvodákba, sportfelszerelések az iskola tornatermébe, informatikai fejlesztések az iskolába, év végi
jutalomkönyvek a gyerekek iskolapadjára, ajándékok és játékok
az óvodai karácsonyfák alá. Részletesebben erről keretes írásunkban olvashatnak. Folytatjuk a támogatások gyűjtését az
óvodai KRESZ park kiépítéséhez, a futókörök és a kültéri
edzőpark kialakításához, az iskolai külső sportpálya korszerűsítéséhez. Az Alapítvány munkáját rengetegen támogatják,
szülők, pedagógusok, gyerekek, önkormányzat, cégek a
legkülönbözőbb módokon felajánlásokkal, pénzzel, munkával,
ötletekkel... Minden adományért hálásak vagyunk!

Rendezvényeink

Régi hagyományainkat 2015-ben újabbakkal bővítettünk, sőt,
2016-ban újabb vállalásokat tervezünk.
A faluban mindig nagy izgalommal várt Alapítványi Bál 2016.
február 20-án, immár 13. alkalommal kerül megrendezésre.
Ezúttal karneváli hangulatot teremtünk. A helyszínt ismét a
Globall Sport & Wellness Hotel biztosítja számunkra, köszönet
érte! A közönségsikerre való tekintettel a programon nem változtatunk, most is szülői műsorral, zenével, tánccal, tombolával
és válogatott finomságokkal várunk mindenkit.
Tervezzük a megjelenést a Telki Fesztiválon is, színes
adományozói szalagokkal díszített sátrunkban várjuk beszélgetésre támogatóinkat, a munkánk iránt érdeklődőket. A
kürtőskalácsos és fagyiárus között keressenek minket!
2016 január

Másodszorra rendezzük meg a fergeteges sikerű Alapítványi
Sportnapot. Május 28-án lehetősége lesz a falu apraja-nagyjának versenyezni, sportágakat kipróbálni. Reméljük, idén
gyönyörű napsütésben vízibomba-csatázhatnak gyerekeink,
esetleg mi magunk is.
Szeptemberben, 24-én az Egészségnappal karöltve tanévnyitó
sportversenyekkel várjuk gyermekeinket az iskola körül. Izgatottan készülünk erre az új kihívásra is.
Mindezek mellett egész évben találkozhattok velünk.
Hamarosan elindítjuk honlapunkat, mindent megtudhattok a
Facebook oldalunkon, illetve rendszeresen jelentkezünk itt, a
Telki Napló hasábjain is friss híreinkkel, sikereinkkel. Bátran
keressetek minket személyesen vagy telefonon is, boldogan
állunk rendelkezésetekre!
Koltai Piroska és Oprics Judit
Az alapítvány az Önök adományainak köszönhetően többek
között az alábbi eszközök beszerzését fedezte 2008 és 2014
között:

Az óvoda számára
Udvari játékok, kerti bútorok, árnyékolás:
Óvodai Karácsony:
Madarászovi, zöld óvoda, zöldsarok:
Beltéri játékok, bútorok:

4 826 107 Ft
3 406 024 Ft
4 652 371 Ft
853 116 Ft

Az iskola számára
Informatikai eszközök, projektorok, nyelvi labor, hangosítás:4 210 688 Ft
Oktató-és segédeszközök, térkép, szertárfelszerelés, zongora: 2 858 830 Ft
Jutalomkönyvek, projektnapok, versenyek:
1 825 321 Ft
Sporteszközök:
1 052 639 Ft
Iskolai bútorok, berendezések:
2 357 892 Ft

A 2015. ÉV SZÁMOKBAN
-

A Sportbálon több mint 220 fő szórakozott.
A Sportnapon 21 sportágban közel 1000 gyermeket és felnőttet
mozgattunk meg.
A tombolán 179 nyeremény, több, mint egymillió forint értékben
talált gazdára.
Önök által felajánlott adó 1% 1 423 365 Ft volt.
Az óvodába 220 db törhetetlen pohár került.
A Sportbálon befolyt adományok nettó összege 1 022 175 Ft lett.
A Sportbálon, a Sportnapon és a Telki Fesztiválon gyűjtött adomány
összege kiemelt céljainkra 367 650 Ft lett.
Iskolai események támogatása (projektnapok, jutalomkönyvek):
230 092 Ft
Óvodai események támogatása: 69 223 Ft
Óvodai célzott adományból eszközvásárlás: 50 000 Ft
Bál és Sportnap rendezésével kapcsolatos kiadások (plakátok,
jegyek, mobil WC, egyéb kiadások): 97 366 Ft
Karácsonyi ajándékok az óvodai csoportokba: 429 797 Ft
Működési költség (banki kezelési költség): 31 573 Ft
Mindezek az Önök adományaiból valósulhattak meg!
Köszönjük!

AZ ALAPÍTVÁNY ESZKÖZEI 2016. JANUÁR
1-ÉN
OTP bankszámla egyenlege:
OTP értékpapír számla egyenlege:
Pénztár egyenlege:
Pólók és reklámajándékok vásárláskori értéken:

1 271 867 Ft
3 280 664 Ft
126 325 Ft
485 000 Ft

Közösség

FaluAdventje 2015
Telki lakóinak ezidáig nem volt közös adventi koszorúja.

Októberben született az ötlet, hogy ezen változtatni kellene és
hagyományteremtő szándékkal indítsuk el a FaluAdventje
programsorozatot.
Azonban ha csak gyertyát gyújtunk a Faluház előtt, az kevés,
így fellépőket kerestem a helyi közösségekben. Óvodások,
iskolánk tanulói, cserkészek és a Telki Nőikar lettek a
kiválasztottak.

Bár nagyon sok pozitív jelzést kaptam, kezdetben valahogy a
vállalkozó kedv nem tűnt túl erősnek. Aztán nagyjából két óra
alatt fordult a kocka és sorra kaptam a válaszokat: vállaljuk.
Sőt, napról-napra egyre nagyobb számban jelentkeztek az
ovisok és iskolások a fellépésre.
Elérkezett az első vasárnap. Öt órakor több mint százan
gyűltünk össze a Pajtában, ahol Deltai Károly polgármester úr
rövid köszöntője után Gábor atya gyújtotta meg a gyertyát az
alkalomhoz illő rövid példabeszéd után.

Az óvodások Balogh Katalin vezetésével szavaltak és énekeltek a megjelenteknek, majd a műsort az óvónő által előadott
dalok zárták. Köszönetképpen süteménnyel, pogácsával,
mandarinnal és csipkeszörppel kínáltuk a kis fellépőket. A
finomságok ovisaink jóvoltából pillanatok alatt el is tűntek.
Második vasárnapunkon Földváry Gábor úr, plébánosunk
lelkészi segítője gyújtott gyertyát, pár aktuális gondolat után.
Erre a napra iskolásaink vállalták a szereplést, akikre Szalontai Mónika tanárnő lelkesedése egyre jobban átragadt és
végül negyvenen álltak ki az ismét nagyszámú közönség elé.

Mikulás-dalok és karácsonyi énekek voltak műsoron, amit a
nézők nagy tapssal jutalmaztak. December 6-a lévén, a
szokásos köszönetünk kiegészült Mikulás-csomagokkal is.

Advent harmadik vasárnapja a cserkészeké volt. Ez a nap
december 13-ára, Luca napjára esett. Ez alkalommal koszorúnkon Baltási Klára Telki Érdemérem kitüntetett gyújtotta
meg a gyertyát II. János Pál pápa Mosolyod… című versének
felolvasása után. Fiatal fellépőink élve a nap adta
lehetőséggel, alaposan körbejárták a Szent Luca nevéhez
köthető népszokásokat, babonákat, hiedelmeket. Elmagyarázták a Luca-naptár készítését és a búza ültetésének jelentését is, majd a megjelenteket meglepték egy naptárral és
búzamaggal, hogy mindenki kipróbálhassa otthon a tanultakat. Szokásos kis vendéglátásunk természetesen ezúttal
sem maradhatott el.

Utolsó vasárnapunkon gyertyánkat Portik Ferenc, szintén Telki
Érdemérem tulajdonos gyújtotta meg, miután Drexler Jani
bácsi felolvasta kifejezetten erre az alkalomra írt, Negyedik
adventi üzenet című versét. Programsorozatunkat a Telki
Nőikar fellépése zárta, akik műsoruk után még a közönséget
is dalra fakasztották, hogy jó hangulatban búcsúzhassunk el
egymástól.

Szeretnék köszönetet mondani e hasábokon is Schaffer Márti
néninek a süteményért, Bánó Attilának a pogácsáért, Fillinger
Zsófiának a segítségéért és Szíjártó Tímea karvezetőnek.
Köszönöm mindenkinek a részvételt, és a pozitív visszajelzéseket, jövőre ismét találkozunk!
Ruják Györgyi, kulturális közfoglalkoztatott

www.telki.hu
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Tető alá hoztuk!
Az ősz folyamán nagyot léptünk előre a Budajenő és Telki
határán, a régi pátyi út mellett álló kápolnarom helyreállításában.

Szeptember elején Domokos Attila vállalkozó kivitelezésében
elkészült a kápolna előtti rézsű megerősítése egy vasbeton
támfallal. Ezt követően a Néri Szt. Fülöp cserkészcsapat tagjai, egész pontosan Fillinger Zsófia, Huszár András és Inotay
Zajzon kitisztították a törmeléket a rom belsejéből. Emellett
rengeteg földet megmozgattak, hogy a megemelkedett terepszintből kiszabadítsák az épület lábazatát.

Két októberi hétvégén Nagy Sándor kőműves mester dolgozott az épületen. Összeácsolta a boltozat megépítéséhez
szükséges állványzatot, elkészítette a boltozatot, kiegészítette
a falakat, helyreállította az oromfalat. Az építésvezető Kuli
László, az épületfelújítás tervezője volt. Az önkéntestoborzás kicsit nehézkesen alakult, de végül megoldódott ez
is: segédmunkásként közreműködött Hámos Áron, Harkai
Gábor, Havasi Ferenc, Hollanday András, Zára Zsolt és Bellon
Erika. Domokos Attila állványzatot kölcsönzött, a telki önkormányzat aggregátort és teherautót. A munkásokat Bartos
Gyárfás, az Öregház Étterem és Tímár Tímea látta vendégül
ebédre.
November közepén a Hámos Kft. kivitelezésében készült el a
tetőszerkezet és a tetőfedés. A bontott cserepet a plébánia
adományozta.

A kőműves mesternek annyira megtetszett a két falu közös
vállalkozása, hogy végül társadalmi munkában dolgozott. A
tetőt szintén adományként kaptuk a Hámos Kft-től.
Domokos Attila nagyon kedvezményes áron dolgozott, és
Kaiser Gusztáv asztalosmester is anyagáron készítette el a
boltozat kialakításához a sablonokat. Az építkezés kapcsán
olyan sok jó szándékot és önzetlen segítőkészséget tapasztaltunk, hogy már ezért is érdemes volt belefogni! A két falu
közössége és a szervezők nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik ilyen vagy olyan módon hozzájárultak az
eddig elértekhez!
Mire megérkezett a tél, tető alá került a kicsi kápolna.
Érdemes elsétálni és megnézni: harmonikus, arányos épület
lett, és a fentről nyíló kilátás is kellemes. A vakolás, a
burkolás, az épület belső kialakítása és a környezetrendezés
a 2016-os évre marad. Ezeknél a munkálatoknál megint
lehetőség lesz majd önkéntesként bekapcsolódni az
építkezésbe.
Tiszteljenek meg 2016-ban is érdeklődésükkel és támogatásukkal!
Bellon Erika - KoKuKK Egyesület
2016 január
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Helyi értékeink: Kőkereszt
Lapunk a Hónap alkotója rovatot követően új sorozatot
indít, amelyben bemutatjuk Telki - és szűken vett
környezete - helyi értékeit. A címlapot is minden hónapban díszítő nevezetességek közül az első a Pajta mellett álló Kőkereszt.

A község ma is megcsodálható
legrégebbi műemléke, a Kőkereszt néhány évvel ezelőtt
végnapjait élte, a megsemmisülés veszélyeztette. A magánadományoknak
köszönhetően azonban a PajtaFaluház mellett található műemlék teljes restauráláson esett át,
így ma már kivilágítva, méltó
módon díszíti falunkat.

A rendi hagyományok és a szakirodalom szerint a szoborcsoport
a régi apátsági templom helyén
került felállításra, de a levéltári
források hiánya egyelőre nem
engedi meg ennek pontosabb
kormeghatározását. El kell
fogadnunk tehát a stíluskritikai
alapon való datálását: a szakirodalom a szoborcsoport alsó és
középső részét 1740 körülire teszi.
A talapzatot tagolt párkányzat választja el a középső résztől,

amelyen két kis angyal párnán egy keresztet tart korpusszal. A
kereszt XIX. századi pótlás.

Különleges kiállítás Telkiben
Ragyogó festmények, baráti légkör, jó hangulatú est – ezek
jellemezték Pelles Róbert kiállításának megnyitóját 2015.
december 11-én, pénteken. Az eseményre sokan ellátogattak,
hiszen nem minden nap nyílik meg a neves, itt élő festőművész kiállítása Telkiben.
Az utolsó, jó néhány évvel ezelőtti alkalomhoz hasonlóan
ezúttal is a Báder-Magyar Ház látta vendégül a művészetkedvelőket, akik az alkotó személyes hangvételű beszédét
követően egy pohár finom bor, valamint pogácsa társaságában tekinthették meg a műveket, és kötetlenül beszélgethettek Róberttel is.

Az est csúcspontjaként a festő által felajánlott képet sorsolták
ki a jelenlévők között, új tulajdonosának nagy-nagy örömére.

Köszönjük a Báder-Magyar Ház vendégszerető tulajdonosainak, Magyar Károlynak és Callmeyer Juditnak, és természetesen a festőművésznek, Pelles Róbertnek e különleges alkalmat!
(A festőművésszel készített részletes interjú a 2015. novemberi Telki Naplóban olvasható. A lapszám online megtalálható
a Telki Portálon, a http://telki.hu/media/files/telkinaplo/2015/2015-11.pdf linken)

www.telki.hu
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Megnyílt a nyugdíjas otthon
Karácsonyi énekkel és a ház felszentelésével kezdődött a
Telki Hold Otthon 2015. december 12-i nyitórendezvénye,
amelyre rendkívül sokan voltak kíváncsiak.

A megnyitón a beszédek és köszöntők mellett két előadást
is megcsodálhatott a nagyérdemű. A Pipacsvirág MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2/c osztályának tanulói egy csodás ünnepi műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, majd a Telki Nőikar énekei melengették szívünket.
Végül a Nyugdíjas klub tagjainak süteményeit is felsorakoztató finomságok várták egy fogadás keretében a megjelenteket.
szb

Fotók: Ivanov Martin, szb
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Telkibe is megérkezett a kyokushin
karate
„Ez nem társastánc, ez nem művészi torna, az egy harci
művészet” – hangzanak Sosai Masutatsu Oyama, a kyokushin
karate megalapítójának szavai.

A Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub 1. danos mestereként
idén szeptemberben kezdtük Senpai Duschák Tamás 1.
danos mesterrel a kyokushin karate edzéseket gyerekek
részére a Telki Tenisz-klubban. A Victory klub az ország legeredményesebb karate klubja évek óta, sőt, a klub elnökét,
Sensei Stefanovics Józsefet – az edzőmet – 2009-ben Európa legjobb edzőjének választották.
Lelkes gyermek tanítványaink tavaly december közepén
tehették le első karate vizsgájukat kőkemény, kitartó
felkészüléssel a hátuk mögött. A fiatalok már nagyon várják
következő vizsgájukat, ráadásul idén a legelszántabbak részt
vehetnek Budapesten, vagy Martfűn a klub edzőtáborainak
valamelyikén, de tervbe van véve egy Telki edzőtábor is.

De mi is a karate? Életforma.

A karate Indián, Kínán át érkezett Okinawa szigetére és ott
fejlődött a maihoz hasonló komplex harcművészetté. Onnan
az 1920-as években ért el Japánba. A modern sportokkal
ellentétben a karate, mint harcművészet az önvédelmet tanítja,
életfilozófiai és etikai kérdésekkel is foglalkozik, jelentős
szerepet kapnak a szertartásos és rituális elemek, a test és a
lélek egyensúlyára való törekvés, valamint a meditáció.
Gyermekeknél elsődlegesen fizikális- és ügyességi
képességeik fejlesztését, összetett mozgáskoordinációját
szolgálja. Erőssé, mégis alázatossá tesz, fokozza az
akaraterőt, kitartást, fájdalomtűrést, egészséges és tudatos
életmódra nevel.

A kéz és a láb egyidejű használatával a legbonyolultabb
mozgáskoordinációra is képessé teszi gyakorlóját. A támadások, védekezések végeláthatatlan kombinációi eredményes
felhasználásához nagyon komoly agymunkára van szükség. A
harcművészet magas szinten a szellemek viadala.

Sikeres magyar szereplés Japánban

Tavaly október végén Tokióban volt a négyévente megrendezett Shinkyokushin súlycsoport nélküli világbajnokság.
Ebben a legkeményebb, legharcosabb karatéban teljes erővel ütnek és rúgnak a versenyzők, ún. full kontakt szabályrendszerben zajlanak a küzdelmek. Ráadásul a 60 kilós
összekerülhet (és össze is kerül) a 120 kilóssal. Ez a verseny
mutatja meg igazán, hogy a súlykülönbség önmagában semmit nem ér, ha a könnyebb és alacsonyabb versenyző
mozgékonyabb, technikásabb, gyorsabb és minden mozdulatába a teste egész erejét beviszi.
A Victory klub is képviselte Magyarországot, és Popovics
Tamás, valamint Balogh Zsolt az előkelő 17., illetve 20.
helyen végeztek a világ 128 legjobb karatékái között. Ennél
még nagyobb elismerés Magyarországnak Dr. Szepesi Csenge eredménye, akinek sikerült kivívnia a nők között az 1.
helyezést, így ő lett a súlycsoport nélküli világbajnok!
Dr. Tamási Bertold 1. dan

Téli álom helyett túra!
Elérkezett az új esztendő, ideje számot vetni azzal, sikerült-e
eddig teljesíteni a fogadalmakat, melyeket esetleg könnyelműen, az ünnep hevében tettünk. A karácsonyi ünnepeket körbevevő nagy családi ebédek és vacsorák, a csábító finomságok könnyen rakódtak ránk. Sokan közülünk rá sem mernek
állni a mérlegre, pedig ebből lehetne igazán erőt meríteni,
egy kis pozitív hozzáállással.

Rövidebbek a nappalok, ezért több időt töltünk a meleg
szobában. Az már szinte mindegy, hogy televíziót nézünk,
vagy olvasunk, esetleg a telefonunkat nyomkodjuk. A lényeg,
hogy egyhelyben vagyunk, nem mozgunk. Így lelassul az
emésztés, „pangás” alakul ki. Ráadásul az agy képes téves
információ alapján éhségérzetet generálni, pedig lehet, hogy
egyszerűen csak szomjasak vagyunk. Ez azért van, mert az

ember genetikailag mozgásra termett és az agy nem tudja
helyesen kezelni a mozgásszegény életmódot.

Ha egy mód van rá, fogyasszunk több rostban gazdag ételt és
próbáljunk az egyéniségünknek megfelelő mozgásformát
választani.

Kevesen szeretnek úszni, pedig azt bármikor lehet, az év minden napján. Pár évtizedes tapasztalatom szerint az egyik
leghatékonyabb zsírégető sport. Persze nem a könnyed
lubickolás. Akkor esik jól, ha egy kicsit fáj. Érezni kell, ahogy
égnek az izmaink. Gondoljunk arra, hogy „ez nekünk nem
rossz, csak másképp jó!”

Sok bent végezhető sport van, akár itt helyben is. Tenisz,
asztalitenisz, teremfoci, kézilabda, kosárlabda, röplabda,
www.telki.hu
www.telki.hu
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különféle küzdősportok, jóga, stb. Biztos vagyok benne, hogy
meg lehet találni a megfelelő mozgásformát.
Akadnak olyanok, akik nem szeretnek benti sportokat űzni.
Nagyon jó érzés látni, hogy sokan a hidegebb időjárás, a köd,
eső ellenére is kocognak.

Akik nem szívesen kocognak, azoknak jó szívvel ajánlható a
túrázás. Friss levegő, szép tájak, esetleg jó társaság. Az
ember észre sem veszi, úgy mennek le a fölösleges kilók,
ezzel egy időben jelentősen javul állóképességünk is.
Mozogjunk folyamatosan, alacsony-közepes intenzitással,
min. 40 percet, de inkább többet. A szervezet 40 perc elteltével kezd el a tartalékokhoz nyúlni, addig a legkönnyebb
megoldást választja, a gyomorban lévőt keresi. Ha már sikerült bebarangolni a környező dombokat, el lehet kalandozni a
közeli Gerecsébe, Vértesbe. Kicsit távolabb vannak, de
érdemes ellátogatni a Börzsönybe, Bakonyba, Mátrába,

Bükkbe, Mecsekbe. Amennyiben ezekben a szép hegyekben
kigyönyörködtük magunkat, tovább lehet lépni a Tátrába vagy
az Alpokba.

Remek szervezett túrákat kínál a TTT (Teljesítménytúrázók
Társasága). Honlapjukon mindenki megtalálhatja a kedvére
valót, de ha valaki ennél is többre vágyik, kicsit több adrenalinra van szüksége, ajánlom a via ferrata, ún. vasalt útvonalakat. Ilyenek szerencsére már Magyarországon is fellelhetőek. Ezekre az utakra azonban senkinek sem javasolt
magánszorgalomból, biztosító felszerelés és gyakorlott
túravezető nélkül elindulni.
Következő számunkban a hegyi túrázásról és a vasalt utakról
szeretnék rövid tájékoztatást adni.
Addig is kellemes időtöltést, jó egészséget kívánok!

JN

Nyírfacukor mérgezés kutyáknál
A xilit (xilitol) vagy más néven nyírfacukor egy gyakran
használt cukorpótló szer. Nagyjából azonos édességű, mint a
répacukor, de annak csak 2/3-a az energiatartalma, alacsony
a glikémiás indexe, ezért egyre népszerűbb. Emellett cukormentes rágógumi, cukorka, fogkrém, sütemények összetevőjeként is gyakran használják.

Ha májkárosodás is létrejön, ennek tünetei lehetnek a sárgaság, hányás, hasmenés, véralvadási zavar következtében
véraláfutás, vagy egyéb jellegű pl. pontszerű bevérzések a
bőrön. Az emésztőrendszerben is kialakulhatnak vérzések,
és vérhányás, fekete széklet fordulhat elő. Előrehaladott
esetben erős levertség, tompultság, kóma alakul ki.

Ezekben a fajokban a xilitol felvétele a vércukorszint hirtelen
leesését és súlyos heveny májkárosodást okoz. A vércukor
szint leesése, amelyet hipoglikémiának nevezünk, a xilitol
felvétele után 30-60 percen belül következik be. Ennek oka a
nyírfacukor által kiváltott erős inzulinszint-emelkedés, amely
emberben nem áll elő, de kutyáknál igen. Az inzulin hormon
felelős a vércukorszint csökkentéséért a szervezetben.

Hipoglikémia esetén fontos elkülöníteni a nyírfacukor
mérgezést más, belszervi betegségektől, amelyek a vércukorszint csökkenését okozzák, mint pl. inzulintermeléssel
járó hasnyálmirigy daganat (ún. inzulinóma), mellékvese
betegség, májdaganat, vérmérgezés (szepszis).

Embereknél az egészségre ártalmatlan anyag, legfeljebb a
hozzászokási időszakban okoz enyhe hasmenést, viszont az
utóbbi időben derült rá fény, hogy kutyáknál és
vadászgörényeknél komoly mérgezést okozhat.

A májkárosodás 9-72 órán belül lép fel, ennek pontos oka nem
ismert, a májsejtek elhalása alakul ki.

Sajnos a nyírfacukor mérgezés még komoly orvosi beavatkozás mellett is a legtöbbször rossz kimenetelű, egy
felmérésben orvosi kezelés mellett is 63%-os volt az elhullás.

Hipoglikémia kialakuláshoz 0,15 gramm / testtömeg kg nyírfacukor felvétele elegendő, tehát egy tíz kilogrammos, pl.
westie méretű kutyának mindössze 1,5 gramm (kb. fél
kávéskanálnyi), egy 40 kg körüli németjuhász kutyának 6
gramm (kb. másfél kávéskanálnyi).
A májkárosodás kialakulásához 1,4-20 gramm / testtömeg kg
közötti adagokat írtak le a különböző kutatások, azaz egy
westie méretű kutyának 14-20 gramm (kb. 1 evőkanál negyed kg) között változott ez az érték, egy 40 kg körüli
németjuhász kutyának 50-800 gramm (3 evőkanál - 1 kg)
körül. Bár azt is megfigyelték, hogy a felvett xilitol mennyiség
nincs egyértelmű arányban a túlélési esélyekkel, mert a
szervezet egyedi reakciója jelentősen különböző lehet.
A leggyakrabban jelentkező tünetek, először hányás, hasmenés, majd a hipoglikémia tünetei alakulnak ki, azaz erős
levertség, kóválygó járás (ataxia), izomremegés, esetleg
kóma vagy görcsök.
2016 január

A vérvizsgálati leletben is eltérések mutatkozhatnak, a vércukorszint, egyes ionok alacsonyak, míg bizonyos májenzim
értékek (pl. az ún. ALT) jelentősen emelkedhetnek, bizonyos
esetekben hasi ultrahang vizsgálattal májmegnagyobbodás és
elfajulás mutatható ki.

Májelégtelenséggel és hasonló tünetekkel járhat a hősokk
(„hőguta”), bizonyos gyógyszermérgezések, mint pl. paracetamol mérgezés (ez a Panadol, Rubophen hatóanyaga) és
egyes fertőzések is.

Állatorvosi teendők mérgezés esetén

A xilitol nagyon hamar felszívódik, így gyógyszeres hánytatásnak csak 30-60 percen belül van értelme. Ha a gazdi észlelte
a felvételt, akkor azonnal célszerű állatorvoshoz fordulni, ahol
mihamarabb el kell végezni a hánytatást.
Aktív szénnel a felmérések szerint nem lehetett megkötni a
méreganyagot.
A betegeknek infúzió terápiára, kálium kiegészítésre,
intravénás glükóz adagolásra van szüksége, valamint támogató terápiát kell igénybe venni (hányáscsillapítás,
savlekötők, véralvadás elősegítése, vitaminok, májtámogató
készítmények.)
Amennyiben az állat szervezete reagál a kezelésre, akkor a
javulás átlagosan 5-7 nap alatt lép fel, de még hosszabb ideig
májtámogató diéta és gyógyszeres kezelés szükséges.

Összeállította:
dr. Paulina Anna
Klapka Állategészségügyi Központ

Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN

Zászlórendelés
Tisztelt telki polgárok!

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.

A korábbi években sikerrel lezajlott akció után az önkormányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti
és telki címeres zászlókat.

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

Móczár Gábor alpolgármester

Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.795 Ft

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

Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.780 Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon)
60 x 40 cm: 2.665 Ft
90 x 60 cm: 4.130 Ft

A zászlók 2016. február 22-ig megrendelhetők a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26 / 920-801-es telefonszámon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.
Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük
megküldeni:

Megrendelek ....db …….........méretű nemzeti zászlót
címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek .....db …........…méretű telki zászlót
……………………….....................……………..
az igénylő neve

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

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

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig született:

Szalma Domonkos és Koppány Nóra 2. gyermeke:
Szalma Torda
Ferenczi Balázs és Dr. Jolsvai Kinga 2. gyermeke:
Ferenczi Réka
Zimay Balázs és Zimay Krisztina 3. gyermeke:
Zimay Fanni
Sok boldogságot kívánunk!
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