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Önkormányzat

Polgármester naplója
Pénz beszél

Költségvetés

Megszületett a 2016-os év költségvetése. Telki stabil, biztos
lábakon áll, pénzügyi szempontból kiegyensúlyozott. Működésünk teljes körűen biztosított, jut
valamennyi forrás felújításokra és
beruházásra is.

Telki Önkormányzatának 2016.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza a
költségvetési bevételeket és
kiadásokat előirányzatok szerinti bontásban. A költségvetés
főösszege 650 millió 639 ezer forint.
Ez tartalmazza a fejlesztési célokat, a helyi önkormányzat
engedélyezett létszámát, a költségvetés egyenlegét működési és
felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés finanszírozásának módját, a lakosságnak juttatott támogatásokat, a
szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az általános tartalékot,
minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.

A költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési szervek
működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással
megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások
fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése,
és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási
szabályok szigorú, következetes betartása.
A 2016. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditást
biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott
projekteket megvalósítsa.

2016 február

Kréta

Telki Önkormányzata az oktatás ügyének állami felügyelet alá
vonásakor úgy döntött, hogy az iskola épületének
üzemeltetési feladatát nem adja át a KLIK-nek. Az oktatáshoz
kapcsolódó fogyóeszközök beszerzése és biztosítása azonban továbbra sem az önkormányzat feladata. Ha e téren valós
ellátási gondok merülnek fel, az önkormányzat természetesen
azonnal és készségesen „beleáll” az ügybe. Kréta, táblafilc,
nyomtatópapír kell, hogy legyen az iskolában. A takarékosság
azonban módfelett indokolt, különösen a nyomtatópapír terén!
A probléma - ha van - megoldható, Telkiben legalábbis nem
kell a szülőknek krétát venniük.

Pályázatok

A közép-magyarországi régió továbbra is mostohagyermek az
elérhető pályázatok tekintetében. Budapest és Pest megye
szétválása a pályázati források újraosztásának tekintetében
csak 2020-tól válik esedékessé. Ha akkor még lesznek EU-s
pályázati források, akkor majd nagyobb eséllyel pályázhatunk.

Jelenleg azonban arra a néhány pályázatra várunk, amelyeket
a régióra ki fognak írni, és amiken eséllyel tudunk indulni. Az
összes többi külső beruházási forrás, és fejlesztési
lehetőség állami programokhoz kapcsolódik, melyekhez
igyekszünk csatlakozni. Ilyen az iskolabővítés második
üteme, a csatornázás ügye vagy a kerékpárutak programja is.
Deltai Károly
polgármester

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. január 25.
A Telki Víz Kft. mérlege

A képviselő-testület elfogadta a Telki Víz Kft. záró és a végelszámolás kezdő napi nyitó mérlegéről szóló beszámolót. A
társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt az
eredménytartalékba helyezik.

Munka- és rendezvényterv

A képviselők jóváhagyták a képviselő-testület 2016. évi
munkatervét, illetve a település 2016. évi rendezvénytervét.

Helyi esélyegyenlőségi program
felülvizsgálata

A testület a 2/2014. (I.21.) számú határozatával elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és
úgy határozott, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
úgy bocsájtja felülvizsgálatra, hogy annak átdolgozását nem
tartja indokoltnak.

Továbbtervezési irány meghatározása

A képviselő-testület meghatározta Telki Településszerkezeti
Tervének és Helyi Építési Szabályzatának továbbtervezési
irányait.

Az óvoda nyári zárva tartása
A testület jóváhagyta a Telki Óvoda nyári zárva tartásának idejét.

Az óvodai beiratkozás időpontja
A képviselő-testület a Telki Óvoda 2016/2017-es nevelési
évére történő óvodai beiratkozás időpontját a következők
szerint határozta meg: 2016. május 4-én , május 5-én, illetve
május 6-án 8.00 – 17.00.

Pályázat ismételt megnyitása
A képviselő-testület meghallgatta a Norvég Alap által finanszírozott, az „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az
innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása
területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” című
pályázat ismételt megnyitásáról szóló beszámolót.

Állásfoglalás a betelepítési kvótáról
Telki Önkormányzata elutasította az Európát terhelő migrációs válságra az Európai Unió által megoldási lehetőségként
szorgalmazott, kötelező betelepítési kvótát.

Február 12.
Február 8.
Továbbtervezési irányról szóló határozat

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva úgy döntött, hogy a
továbbtervezés irányt a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
által készített Telki község Településszerkezeti Terv (TSZT)
című tervezői programjavaslatban foglaltak szerint elfogadja.

Költségvetési rendelet
A képviselő-testületi ülésen beterjesztésre került az Önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata.

Törvényességi felhívás megtárgyalása
A testület megismerte a Pest Megyei Kormányhivatal által a
telekadóról és építményadóról szóló helyi rendeletekkel kapcsolatban tett törvényességi felhívásban foglalt észrevételeket, amelyeket elfogadott és a rendelek módosításának
előkészítésére kérte fel a jegyzőt.
szb
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Az iparűzési adó bevallása
Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

Tájékoztatjuk, hogy a 2015. évről szóló helyi iparűzési adó
bevallásához nyomtatványt nem küldünk! A bevallási
nyomtatvány honlapunkról tölthető le (www.telki.hu /
Nyomtatványok / adó nyomtatványok / Iparűzési adó bevallás
2015. évről). Mivel a bevallási nyomtatvány országosan
egységes, bármely önkormányzat nyomtatványán benyújtott
bevallás elfogadható.

A helyi iparűzési adó bevallásának és
befizetésének határideje: 2016. május 31.

A helyi iparűzési adó mértéke Telkiben 2015. évre az adóalap
1,6 %-a (önkormányzati mentesség, adókedvezmény nincs).
A helyi iparűzési adó számlaszáma: 11742348-1544188103540000
Az adó megfizetését 100,- Ft-ra kerekítetten kell teljesíteni.

Segédlet a bevallás kitöltéséhez

Adóelőleg fizetési időszak: 2016.07.01. - 2017.06.30.

Telki Község képviselő-testülete 14/2015. (XII.1.) sz. Ö. rendeletével a helyi iparűzési adó mértékét 2016. január 1-től
1,8%-ra módosította.

Ezért az adóelőleg számítás módja a következő:

2016. 09. 15-i előleg = 2015. évi önkormányzati (települési
szintű) adóalap 1,8 %-a, mínusz a 2015. március 15-én
esedékes (előző évi bevallás szerinti) előleg

2017. 03. 16-i előleg = 2015. évi önkormányzati (települési
szintű) adóalap 1,8 %-ának a fele

A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallási nyomtatvány
lapjaiból csak azokat a lapokat kérjük beküldeni (aláírva!),
amely adatot tartalmaz! A bevallás feldolgozásáról csak abban
az esetben küldünk értesítést, ha abban az adózás rendjéről
szóló (Art.) 2003. évi XCII. törvény 34. §-a szerinti javítás
történt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hibásan, vagy
késedelmesen benyújtott bevallás esetében az Art. 172. § (1)
bekezdése szerint magánszemély adózó 200 ezer forintig,
más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható!

A KATA-s vállalkozások közül NEM kell bevallást benyújtani
azon vállalkozásoknak, akik a vállalkozás megkezdését
követő 15 napon belül, vagy 2016. február 15-ig bejelentették, hogy a tételes (2,5 M Ft adóalap szerinti) adózást választották!

Építési engedély: változott a
szabályozás
2016. január 1-től lényegesen módosult az épített környezet
alakításáról szóló jogszabály. Az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015.(XII.29.) Korm.
rendelet értelmében az év elejétől a 300 négyzetméter
összes hasznos alapterületű új lakóépületek építése esetén az
építtetőnek nem kell építési engedélyt kérni, mindössze
egyszerűsített bejelentési kötelezettsége van.

Félreértésre ne adjon okot ez a tény, mert a szabály nem
jelenti azt, hogy az építményeknek mostantól semmilyen
kritériumnak nem kell, hogy megfeleljenek! A Helyi Építési
Szabályzatban foglalt szabályok továbbra is érvényesek,
azokat a tervezés és kivitelezés során maradéktalanul be kell
tartani!
Az új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg
nem haladó lakóépületek építésére vonatkozóan az egyszerű
bejelentést az építésügyi hatósághoz kell megtenni. A
lakóépület kivitelezésének ellenőrzése az építésfelügyeleti
hatóság feladata.
Az egyszerű bejelentési eljárás alapján felépült építményre az
építtetőnek hatósági bizonyítványt kell kérnie.
2016 február

Az egyszerű bejelentés alapján megépített új, 300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó
lakóépületek esetében is fennáll az a kötelezettség, hogy az
építési munkát az előzetesen megtett bejelentés szerint kell
megvalósítani. A bejelentéstől való eltérés kizárólag előzetesen megtett ismételt bejelentés alapján lehetséges!
Amennyiben a bejelentésköteles épület előzetes bejelentés
nélkül épül meg, vagy a bejelentéstől eltérően, akkor jogszerűtlen építési tevékenységről beszélhetünk, amelynél a
szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeivel kell
számolnia az építtetőnek vagy a tulajdonosnak!

A bejelentés alapján építhető épületek esetében a szabálytalan építési tevékenység esetén 100.000 Ft alapbírságot, majd
a számított építményérték 30%-os értékével figyelembe vett
és kiszámított bírságot kell kiszabni építésügyi bírságként.
Fontos tudni, hogy a fenti szabályok csak az újonnan építendő, 300 m2-t el nem érő épületek esetében érvényesek,
a meglévő épület bővítése, átalakítása, illetve a 300 m2-t
meghaladó lakóépületek esetében továbbra is a régi szabályok szerinti építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
Telki Önkormányzat

Közérdekű

Rongálások Telkiben
Sajnos a közelmúltban két, - igaz, egymástól teljesen különböző – rongálás is történt Telkiben.

Az egyik rongálás a Hóvirág utcai gyalogátkelő középső, a
gyalogosokat védő (!) szigetének „letarolása” volt. Ezt vélhetően egy járművezető okozhatta, aki a szigetet jelző
mindkét terelőoszlopot és táblát is szinte a földdel tette
egyenlővé.
Nem szeretnénk a károkozás mikéntje kapcsán találgatásokba bocsátkozni, ám az időjárási körülményekhez igazodó,
szabálykövető, megfelelő sebesség betartásával történő
közlekedés esetén hasonló „baleset” igen kis valószínűséggel
történhet.

Talán még ennél is rosszabb hír, hogy az Öreghegy legmagasabb pontján, adományokból létrehozott Telki Panoráma
Pont környező települések irányát és távolságát jelző táblái
eltűntek az oszlopról. A február közepén észlelt hiány oka
eddig ismeretlen. Amennyiben nem a nagy szél, hanem
emberi kéz által kerültek le helyükről a táblák, az elkövető(k)
igencsak meggondolatlanul és megvetendő módon okoztak
kárt a népszerű kirándulási célponton.
Az öt táblából egynek sajnos már korábban nyoma veszett,
azonban szerencsére végül a másik négy meglett - egy közeli
fa alatt árválkodtak. A helyreállításra hamarosan - lapzártánkat
követően - sor kerülhet.
szb

Ismét lesz megyei újság

Márciustól ismét lesz saját újságja Pest megyének, a vegyes
profilú Pest Megye Lapja próbaszámát január végén juttatták
el az olvasókhoz - tájékoztatta a megyei önkormányzat
hivatalának sajtófőnöke az MTI-t.

Ambrus András elmondta, hogy a megye 1,3 millió lakosának,
illetve 187 településének régi vágya teljesül azzal, hogy a
régió városi- és térségi kiadványai mellett a teljes megyét
átfogó, a „Pest megyeiség” érzését, identitását erősítő újság
kerül a piacra (ezt a szerepet korábban az 1994-ben megszűnt
Pesti Hírlap töltötte be).

térségben lakókhoz, majd márciustól havonta tizenhat oldalon
adnak hírt a megye legérdekesebb témáiról, eseményeiről. A
tavasztól alkalmanként legalább 50 ezer példányban megjelenő újság főszerkesztője Fentős Kornélia. A lap ingyenes
- tette hozzá Ambrus András.

Az MTI úgy tudja, hogy a havilaphoz szükséges tőkét térségi
vállalkozók és önkormányzatok biztosítják.

Forrás: MTI, pestmegye.hu

A Budapesttel közös régióról hamarosan „leváló”, önállósodó
megye meg is érdemli, hogy legyen saját újságja - tette hozzá
a sajtófőnök. Kitért arra is: a megyei önkormányzat elsősorban koordinálással, hely biztosításával, valamint ötletekkel,
háttéranyagokkal támogatja a lapot.
A Cosmo Média Kft. kiadásában megjelenő Pest Megye
Lapja nyolc oldalas próbaszámát január végén juttatták el a
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Közérdekű
Megszületett Pest régió
Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá
válását az Európai Bizottságnál - ezt a megyei közgyűlés
január 29-i ülése előtt jelentették be ünnepélyes keretek
között Budapesten.

A Magyar Távirati Iroda beszámolója szerint a megyei önkormányzati hivatal dísztermében tartott eseményen „Pest régió”
térképét kézjegyével látta el Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,
Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes
államtitkára, és Szabó István, a Pest megyei közgyűlés elnöke.

Tartsuk tisztán az erdőt!
Telki és Budakeszi között, az 1103-as út mentén a Magyar
Közút Kht. nemrégiben kitakarította a rézsűket és árkokat.

A kidobált - és az akció alkalmával összegyűjtött - szemét
összetétele jellemző: energiaitalos dobozok, PET palackok,
cigarettás dobozok, csokoládé papírok. Helyenként az illegális
hulladéklerakás különféle formája is tapasztalható volt,
lehetett látni pl. zacskóban kitett kommunális hulladékot, az
erdő szélén elhelyezett autógumit, stb..
Ezen az úton elsősorban azok közlekednek, akik a Perbál,
Budajenő, Telki, Budakeszi tengelyen élnek, itt dolgoznak,
errefelé ingáznak. Sajnos így a sok szemét keletkezése is vélhetően elsősorban az itt élőkhöz köthető.
A rendszeres takarítás helyett a szemetelés megszűnése
lenne az igazi megoldás, amihez maguknak a szemetelőknek
kellene megváltozniuk! Ez nagyon fontos lenne, hiszen eltűnhetne az utak mentén az összefüggő szemétsáv, és így nem
csak az erdőt védenénk, magunkat is megkímélhetnénk a
nem túl szép látványtól!

Új körzeti megbízott Telkiben
Ahogyan már előző számunkban is beszámoltunk róla,
2016 januárjától Czelvikker Máté
lett a körzeti megbízott Telkiben.
Településünk új rendőrét a 0670-603-7594-es telefonszámon
lehet elérni.

Fókuszban a gyalogosok!
A gyalogos balesetek elkerülése érdekében is fontos, hogy
a közlekedők figyeljenek egymásra - hívja fel a figyelmet
cikkében a police.hu. A téma sajnos Telkiben is igencsak
aktuálissá vált egy február 12-i, a Muskátli utcai
csomópontnál, a zebrán történt – szerencsére nem súlyos
kimenetelű - gázolás nyomán.
A közlekedés leginkább veszélyeztetett résztvevői a gyalogosok. Közlekedésük télen - a rossz látási viszonyok és a
hosszabb sötét időszakok miatt - nagyobb kockázatot hordoz
magában. Emellett a hideg időben gyakran türelmetlenebbek,
figyelmetlenebbek a közlekedők, minél előbb szeretnék úti
céljukat elérni.

Az éjszakai balesetek tekintetében jellemző, hogy a gyalogosan közlekedő személy nem visel láthatósági mellényt,
illetve sötét árnyalatú ruházatban – ezáltal rosszul vagy
nehezen látható módon – vesz részt a közlekedésben. A gyalogosok is sokat tehetnek biztonságukért, ha figyelnek arra, hogy
láthatóak legyenek a közlekedés többi résztvevője számára.
2016 február

Legjobb, ha fényvisszaverővel ellátott ruházatot, illetve
láthatósági mellényt viselnek. A gyalogosgázolások
bekövetkezésének másik jellemző oka az, hogy a gyalogosok az úttesten szabálytalanul próbálnak átkelni, vagy az
úttesten, esetleg az úttest szélén, szabálytalanul a jobb
oldalon haladnak, illetve a járművezetők figyelmetlenül, a nem
megfelelő sebesség megválasztásával vesznek részt a
közlekedésben.

A gyalogos balesetek érintettjei egy része időskorú, vagy épp
gyermek. Ők adott esetben bizonytalanok, váratlanul lépnek le
az úttestre és nehezebben érzékelik a közeledő veszélyt.

Fontos, hogy a járművezetők a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, illetve azokat a helyeket, ahol gyalogosok jelenlétére számítani lehet, mindig fokozott óvatossággal, a sebesség jelentős csökkentésével közelítsék meg,
valamint mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak
megfelelően vezessék gépjárművüket!
Forrás: police.hu, TN

Közérdekű
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Pályázati felhívás

Telki Község Környezetvédelmi Alap
Telki község képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
8/2012. (05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi
Alapot hozott létre.
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni.
Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek
számára nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és
természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen
kezdeményezéseket.

Telki Község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki/amely, az elnyert összegből elsősorban a település
közigazgatási területén végez a törvényben meghatározott
környezetvédelmi tevékenységet.
A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:
a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy
csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból
vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodásban foglaltakat nem
tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) A kitöltött Pályázati Adatlapot,
b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza
a műszaki leírást és a költségvetést,
c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját,
d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló
egyéb forrásokat.
A pályázat beérkezésének határideje: 2016. április 15.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri
Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a hivatal@telki.hu email címre!

A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat
Telki község képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a
pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás – elszámolás

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30
napon belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza
nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a
program lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló - 8/2012 (05.01.) - Ö. rendelet szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára menüpont alatt.
Deltai Károly
polgármester

Veszettség elleni védőoltás
Tisztelt Állattartók!
Telki Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2016ban az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása és
féregtelenítése az alábbi módokon végeztethető el.
1. A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt és az Önkormányzat által támogatott „kampányoltás” formájában.

A kampányoltás helye: Harangvirág u. 26. alatti állatorvosi rendelő
Időpontja: 2016. március 30., szerda 10:00-17:00; vagy
2016. április 2., szombat 13:00-17:00 (pótoltás)

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 4.000
Ft, a féregtelenítés díja: 200 Ft / 10 kg.

Előzetes bejelentés (06-30-867-0718) és időpontegyeztetés esetén a tartási helyen történő oltásnál a kampányidőszakban (2016. március 30-tól április 2-ig)
ingyenes a kiszállás!

2. Az oltás elvégeztethető az állat tartási helyén, vagy
bármelyik állatorvosi rendelőben annak díjszabása
szerint.

www.telki.hu
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Jó hangulatban zajlott az év első
jelentős falurendezvénye
A hurka és a kolbász továbbra is a legnépszerűbb – állapíthattuk meg az idei Faludisznaján, amelyre a borongós, esős idő
ellenére ezúttal is szép számmal látogattak el a telkiek.

A január 23-i, szombati rendezvényen a hagyományos program szerint zajlottak az események. Reggeltől a PajtaFaluházban szorgos kezek alatt folyt a disznóhús feldolgozása és készültek a finomságok. Délelőtt sült tarját, dél
környékén pedig már a frissen vágott húsból is álló toros
káposztát ízlelhettek meg a jelenlévők.

2016 február

A legtöbben délután érkeztek, amikor a lelkes készítő csapat
jóvoltából már a hurka-kolbász is porciózásra került. Idén a
korábbinál talán jobban eloszlott a lakomázásra készülők
tömege, így valamivel kevesebb sorban állással, gyorsabban
juthattunk a pompás falatokhoz.
Köszönjük a szervezőknek, és természetesen a szakácsoknak, készítőknek, segítőknek, hogy idén is jó hangulatban
zajlott a falu közös disznótora.

szb

Közösség
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„Hiszek a kisközösségek erejében”
Interjú az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány leendő
elnökével, Koltai Piroskával
Hogyan és mikor került közelebbi
kapcsolatba az alapítvánnyal?

Régebben tagja voltam az iskolai
Szülői Munkaközösségnek, és mikor
három évvel ezelőtt szóltak, hogy a
bál szervezésében jól jönne a segítség, Csiszár Katával együtt elvállaltuk
a tombola körüli teendőket. Aztán
tavalyelőtt sok új ember jelent meg
az alapítvány munkájában, a különböző programok szervezésében, és
én is egyre több szerepet vállaltam, mert tenni akartam a
közösségért.

Milyen érzésekkel fogadta el a vezetői felkérést?

Miután tavaly év végén lemondott Adrienn (Szujó Zoltánné Dr.
S ü t ő Adrienn – a szerk.), folytatni kellett a megkezdett
munkát. Nem különösebben szerettem volna elnök lenni, azonban így alakult. Mondhatni, hogy „nem erre a kapura fociztam,
de gólt rúgtam”. Nagy kihívás ez nekem, hiszen mindannyian
munka mellett, önkéntesként dolgozunk. Én azonban hiszek a
kisközösségek erejében, a lokálpatriotizmusban, és abban,
hogy a közös tenni akarás gyümölcsöző lehet.
Számíthatnak változásokra a gyermekek és a szülők a
közeljövőben? Milyen fontos terveik, projektjeik vannak
előkészítés alatt?
Főként szemléletbeli változások indultak el. Jelenleg minimum
8, de inkább 30-40 ember működteti az alapítványt, akikkel
gyakran ötletelünk azon, miként lehetne közelebb hozni az
emberekhez. Tavaly kitaláltuk a sportnapot, és azt, hogy

konkrét, nagy célokat is meg kell határozni, az alapvető feladatunk, az óvoda-iskola pedagógiai munkájának támogatása
mellé. A kiemelt projektek közé tartozik a tervezett KRESZpálya az óvodában, a futókörök kialakítása, valamint az iskola
külső sportpályájának felújítása. Ezek mellett arra is nagy
hangsúlyt fektetünk, hogy jól követhető legyen az adományok
útja, a nyilvánosságot ugyanis rendkívül fontosnak tartom.
Mindhárom nagyobb volumenű projekt sok egyeztetést igényel,
az érdemi munkát pedig csak most kezdtük el.
Az interjú készítésekor még a bál előtt vagyunk. Mi lesz az
alapítvány következő komolyabb rendezvénye?
Most a legfontosabb az 1% kampány. Tavasszal a már említett
sportnapot tartjuk meg, amelyen lehetőséget adunk a
környéken és helyben űzhető sportágak bemutatkozásának,
kipróbálásának. Örömteli, hogy a tavalyi első alkalom után
sok pozitív visszajelzést kaptunk!

Ősszel az Egészségnaphoz kapcsolódóan lesznek sportversenyeink, amelyeken az elsősök összekovácsolódhatnak,
szüleik pedig megismerkedhetnek az alapítvánnyal.
Mikor lenne elégedett a 2016-os évvel?

Fontos, hogy a történet minden szereplője, az adományozók,
az alapítvány munkáját segítők, a gyerekek, szülők és
pedagógusok is lássák a hasznát működésünknek. Ez egy igazi
csapatmunka, amely során a valós igényeknek megfelelően,
nyílt kommunikációval kell dolgoznunk. A hatékonyságot pedig
segítheti, hogy az alapító önkormányzat kérésének
megfelelően az idén felállt új kuratórium kevesebb - három tagból áll, így a döntések könnyebben megszülethetnek.
Szilágyi Balázs

Bálarc
Gyönyörű díszletek között, változatos méretű és színű álarcok
kavalkádjában fergeteges bulit szervezett az alapítvány.

Majd kirúgtuk a Globall Sporthotel oldalát, hiszen idén telt ház
volt, több mint 250 vendég mulatott február 20-án, a Telki
Alapítvány Bálján. Köztük sokan először jártak a Globallban,
először találkoztak Kőrösi-Szabó Zsolt séf remek alkotásaival és most ismerkedtek meg az alapítvány tevékenységével is. Az este folyamán sokszor volt alkalmunk elmondani, mire gyűjtünk, miket támogatunk, és hogy köszönet a
rengeteg adományért!

Az este folyamán a gyermekek, az iskola, és az óvoda támogatása érdekében a szülők 121 üveg bor és még több koktél
elfogyasztásával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez,
emellett közel 800 tombolajegyből került ki a szerencsés 148
nyertes szám. A tombola nyeremények idén is hat asztalt
díszítettek fel, hagyományos támogatóink mellett mindig újabb
és újabb cégek, személyek segítik tombola-felajánlással a bál
sikerét és a gyűjtésünket. Ezúton is köszönjük a 62 tombolafelajánlónak a nyereményeket! Lapzártáig még nem tudtuk

összesíteni a céljainkra érkezett adományok összegét, de
honlapunkon (www.telkigyerekalapitvany.hu) és Facebook
oldalunkon nyilvánosságra hozzuk.

Köszönjük Telki! Annyian segítettek a bál megszervezésében,
hogy felsorolnunk lehetetlen! Ha nem is tudunk mindenkit
megemlíteni, megköszönjük a szülői műsor résztvevőinek, a
zsámbéki Premontrei középiskola diákjainak, tanárainak, és
Détár Enikőnek a segítséget, nélkülük ez a buli nem jöhetett
volna létre! Köszönjük Vanó Zsuzsának, hogy végig fotózta az
eseményt! A szülők és a gyermekek másfél hónapja időt és
energiát nem kímélve, önkéntesen és töretlen lelkesedéssel
tervezték, szervezték meg minden apró részletét az
eseménynek, felülmúlhatatlan segítséget kapva az iskola
pedagógusaitól. Azért, hogy aztán együtt mulassunk mindenkivel, aki az alapítvány tizenharmadik bálján megtisztelt
minket jelenlétével.
Folytatjuk májusban a Telki Fesztiválon, és a második sportnapon, szeptemberben pedig az Egészségnapon találkozunk!
Oprics Judit – Koltai Piroska
www.telki.hu
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Telki motívumok egy „nagyvárosi”
műben
Nemrég ugyan beköltözött a városba, azonban a 2000-es
évek elejétől hosszú éveken keresztül Telkiben élt Szendi Nóra, akinek tavaly jelent meg első regénye, a
Zárványok. A fiatal írónő vezetékneve sokaknak
ismerősen csenghet, hiszen édesapja, a jelenleg is
falunkbéli Szendi Gábor a paleolit étrend révén szerzett
nagy ismertséget.

Könyve kapcsán elsősorban a telki vonatkozásokat
igyekeztünk keresni beszélgetésünk kezdetén. Kiderült, hogy
településünkön szerzett élményei is inspirálták a regény
írásakor, azonban mivel a cselekmény főként nagyvárosi fiatalokról és környezetben játszódik, így ez inkább apró
momentumokon tetten érhető. Előnyösként ábrázolja
például a főhős néhanapján tett vidéki „kivonulásait”, a távolsági busz is felbukkan motívumként, és egy érdekes hangú,
általa jellegzetesen telki madárnak tartott „tetriszrigó” szintén
megjelenik a műben.
„Szerettem Telkiben élni, mindig elvarázsolt a környezet” –
osztotta meg velünk, hozzátéve, hogy régebben gyakran járt
fel a szőlőbe futni, vagy csak egyszerűen élvezni a kilátást.
„Mindig is írtam, amíg pedig még nem tudtam, rajzoltam” –
mondta a gyermekkori alkotói kezdetekről Nóra. Megtudhattuk azt is, hogy a kiskori rajzolási kedv és kifejezési mód
olyannyira megmaradt, hogy a Zárványokat maga illusztrálta.
„2010-től dolgoztam ezen” – árulta el a regényről Nóra, hoz-

zátéve, hogy egy tavalyi pályázat kapcsán végül rövid idő
alatt készült el ténylegesen a regény. „A zárvány egy
sokirányú fogalom. Jelentheti a magunkba zártságot és a
szerelemben két ember közös buborékát is” - fejtette ki a cím
és a mű lényegét. „A szereplők jómódú, elsősorban
belvárosi, az éjszakai életben mozgó figurák” – tette hozzá.
„Jelenleg egy könyvkiadónál vagyok szerkesztő, ugyanis
csak írásból sajnos nem igazán lehet megélni” – mondta,
mikor munkájáról kérdeztük. Megtudhattuk azt is, hogy újabb
regények megszületésére is számíthatunk tőle a későbbiekben, ám a mostanitól merőben eltérő témákban.

Nóra elsősorban az ingázás nehézségei miatt költözött be a
fővárosba. Már megszokta Budapestet, azonban a mai napig
nagyon szeret hazalátogatni szüleihez, a számára is sok szép
fiatalkori élményt nyújtó Telkibe.

szb
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A Költészet napja

A KOKUKK Egyesület Irodalmi délutánja
Vendégünk: Imre Flóra költő, műfordító
Új helyszín: Hold Café, Telki, Kórház fasor 1.
Időpont: 2016. április 8. péntek, 17 óra 30 perc

Imre Flóra nem tartozik a laikusok előtt is jól ismert kortárs
költők közé. Tudjuk, hogy van ez: minden szakmában vannak
a szélesebb közönség előtt is gyakran forgó nevek, és
olyanok is, akikre kevésbé vetül rá a média ide-oda villódzó
fénye. Ez azonban általában semennyire sem jelzi a szakma
művelőjének értékét. Az alkatilag zárkózottabb, a dolgukba
mélyedő alkotók közül sokan nem tudnak a saját
menedzselésükre is időt szakítani – hiszen az éppen az
elmélyüléstől venné el az időt, az energiát.

A szakmabeliek és az igényes versolvasók azonban pontosan
tudják, mi fénylik igaz fedezettel, és mi talmi, múló csillogással. Hogy a csillagszóró nem csillag.
És Imre Flóra költészetének fénye tiszta, örök értékű fénnyel
ragyog.

Amikor tizennyolc évesen kezembe vettem az Akropoliszra
néző terasz című kötetét - ez volt az első -, olyan volt, mint
egy útjelző. És nem csak a címe miatt. Pedig az is figyelemre méltó. A három szó egyenként és együtt. A figyelem, a
figyelem iránya, és a teraszon való üldögélés, mint az idő
megállításának attitűdje megállított. Felnéztem. Imre Flóra épp
annyival járt előttem, hogy felnézhettem rá, hogy alakított
még a tekintetem irányán egy-két fokot. Fel, ahogy az
Akropoliszra néz az ember - persze csak virtuálisan -, mert
sem az Akropoliszon nem jártam, se tanítványa nem lehettem
az Eötvös Gimnáziumban, ahol tanított. De én a Berzsenyibe
jártam.
Azóta is tanít, magyar latin szakos tanárként számos diákját
segítette az OKTV-k döntőjébe, klasszikus műveltsége
nyomot hagy diákjain, az Eötvösben és az egyetemen is.

Az ókori színtér jelen van költészetében, ahol egymásra
mosódik az a néhány ezer év, ami közben eltelt. Itt és ott
vagyunk, a formák, a lélek örökkévaló csarnokaiba lépünk, ha
Imre Flóra köteteit olvassuk.
Kérem, lépjenek a Költészet napján ebbe a nem múló, versoszlopok közt elterülő térbe!
Ízelítőül két vers Költészet napi vendégünktől:

A KAPU

Így állunk némán, bronzba öntve,
annak a kapunak két oldalán,
opálos ég fekszik a csöndre,
a homokon lustán kúszik a láng.
Tudjuk, érezzük mind a ketten,
üvegesen vibrál a levegő.
A fény mindegyre élesebben
rajzolja vázunk vonalát elő.

Kétfelől feszítve az íven
végtelen messze sólyom árnya ing.
Állunk higgadtan, gyönyörűen,
s a lépésről álmodnak izmaink.

SANT’ANDREA DELLA VALLE
a kupola a monstrum kupola
ahogy pörget felránt az égbe
magához húz mégsem enged oda
mindig csupán a közelébe

a mágnesesség pólusai közt
örökös mozgásban lebegve
a szemed és az ég konstans erők
rögzítenek fénylő terekbe
sugárnyaláb testetlen dallamok
a rejtőzködő összecsengés
könnyű világos édes tenorod
édes édes a csók a szem kéz

és reménytelen és hogy meghalok
és világítottak a csillagok

Imre Flóra művei:

Az Akropoliszra néző terasz (versek, 1986)
Merőleges idő (versek, 1992)
Rondó (versek, 1992)
Rejtőzködve éltünk (versek, 1995)
Verstan és szöveggyűjtemény a verstan tanulmányozásához
(tankönyv, 1995)
A szép kötélverőné újrakezdi (versek, 1998)
Nem tart soká (versek, 2004)
Még tart a könnyűség (versek, 2015)

Díjai:

Zoltán Attila-díj (1986)
Hidas Antal-díj (1987)
Soros-ösztöndíj (2000)
Vas István-díj (2008)

A Költészet napi délutánon a költő legutóbbi kötetének
megvásárlására és dedikálásra is nyílik lehetőség. Mindenkit
szeretettel és - a lelki és szellemi táplálék után - uzsonnával, teával várunk!
FIGYELEM! A rendezvény az eddigi évektől eltérően új
helyszínen lesz!
Molnár Krisztina Rita - KOKUKK Egyesület
www.telki.hu
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Bűnmegelőzési tanácsok

Február 22. - a bűncselekmények áldozatainak világnapja
A legnagyobb óvatosság, odafigyelés mellett is áldozattá
válhatunk. Valamennyi veszélyhelyzetre, bajra képtelenség
felkészülni, azonban fontos, hogy mi magunk lehetőség
szerint mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ne
váljunk sértetté, áldozattá!
A társadalom és a jogalkotó is felismerte, hogy a bűncselekmény
elkövetőjét elfogni és megbüntetni nem elegendő, hanem az
áldozat testi és lelki sérüléseivel, valamint anyagi kárával is
foglalkozni kell.

A korábbi hozzáállással
ellentétesen napjainkban
a büntetőpolitika egyik
kiemelt
feladata
a
bűnözés okozta káros
hatások csökkentése és
a
bűncselekményeket
elszenvedő személyek
társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. Indokolt
kifejezésre juttatni, hogy a társadalom, a közösség, a különféle
szakmai és civil szervezetek szolidárisak az áldozatokkal. Az
Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, e nap azóta - az Európai
Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens számos
országában az áldozatok világnapja. Magyarországon az 1989ben alakult Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület javaslatára 1993
óta tartják meg, hogy felhívják a figyelmet arra: az áldozattá vált
ember lelki, jogi vagy anyagi segítségre szorulhat.
A statisztikai adatok
alapján az állampolgárok
az
elmúlt
években
főként vagyon elleni bűncselekmények sértettjei
voltak. Ebben sajnálatos
módon nagy szerepet játszik, hogy a rendszeres
figyelemfelhívás ellenére
sem vagyunk elég körültekintőek, nem fordítunk
kellő figyelmet egymásra, saját értékeink megóvására. Különösen jellemző ez a
sértetti magatartás az alkalmi, illetve zseblopások esetében.
Az alkalmi lopásoknál a sértett értékei leggyakrabban nyitva
hagyott gépjárműből, iskolai vagy kórházi szekrényből,
őrizetlenül hagyott táskából, bevásárlókocsiból tűnnek el.

Lakásbetörések tekintetében kiemelten veszélyeztetettek a
gyenge mechanikai védelemmel ellátott ingatlanok, tárolók,
valamint a hétvégi házak, zártkerti ingatlanok és tanyák.
Jellemző áldozati magatartás, hogy az érintettek sokszor még
az alapvető vagyonvédelmi intézkedéseket is elmulasztják
(ajtó, ablak bezárása - nem csak behajtása), ugyanakkor a
környezet közömbössége is sok esetben hozzájárul egy-egy
bűncselekmény bekövetkezéséhez.
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A
személy
elleni,
erőszakos bűncselekmények esetében a
laikusok számára nem
látható lelki sérülések
hosszú távon beláthatatlan következményeket
okozhatnak. A külvilágba
vetett bizalom megrendülésétől kezdve a személyiség torzulásán át számos hatáshoz vezethet a kezeletlen
trauma.
Az áldozatok számára a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület teljes körű tájékoztatást nyújt, elősegíti az érdekérvényesítést,
jogi segítésnyújtást biztosít, azonnali pénzügyi segélyt és
kárenyhítést adhat.

A működés első évéhez, 2006-hoz képest, több mint két és félszeresére nőtt azoknak az áldozatoknak a száma - 2009-ben
összesen csaknem 23 ezer volt -, akik valamilyen formában
segítséget kaptak a szolgálattól.
Az áldozatok a bűncselekményt követően elsősorban a
rendőrségtől szereznek információt arról, hogy hol és milyen
típusú segítségnyújtási formákban részesülhetnek, de az
áldozatsegítésben civil szervezetek, egyházak is szerepet vállalnak.
Az Országgyűlés 2005-ben fogadta el a bűncselekmények
áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
törvényt, amelynek lényege, hogy minden bűncselekmény
áldozatának jár az ingyenes tájékoztatás arról, miként tudja
érvényesíteni fizikai, társadalmi, anyagi kárainak enyhítését.
Szükség esetén ingyenes szakjogászi segítséget és azonnali
pénzügyi segélyt is kap a bűncselekmény sértettje.
Amennyiben az elővigyázatosság ellenére is bűncselekmény
áldozatává vált, segítség az alábbi szolgálatoktól és
weboldalakon kérhető:
Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (jogi és
áldozatsegítés)
http://igazsagugyihivatal.gov.hu
www.kimisz.gov.hu
www.police.hu

igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság,
Bűnmegelőzési Osztály

Közösség
Kultúra

Helyi értékeink: Pajta-Faluház
A régi, omladozó Pajta épülete 2009-ben szépült meg uniós
pályázati pénzből, amivel egyidejűleg a körülötte elhelyezkedő közösségi terek is új köntösbe bújtak. Ezzel az
Ófalu egyik legfontosabb része kapott rendezett arculatot.
A Faluház épületének belső falait Telkire jellemző
motívumok díszítik: a község címere, a Telki Apátság „TA”
monogramja, egy megmaradt kőemlék a Kodolányi-házból és
három kép az ősi magyarság jellemző motívumaival.
Kevesen tudják, hogy a Pajta alatt egy méretes pince is
húzódik, amelyet a felújításkor ugyancsak rendbe tettek.

Az Ófaluban, a Polgármesteri Hivatal és a Pajta, valamint
Jung-ház közötti és körüli terület számít mindmáig Telki hagyományos faluközpontjának, amely a település legfőbb rendezvényeinek is otthont ad, és padokkal, valamint a Falukemencével várja a megpihenni vágyókat.

A Pajta mellett található Kodolányi János író szülőháza, az
56-os emlékmű és a Telki Polgármesteri Hivatal is.

A Pajta egykor

A Magyar Sakkszövetség díjazottja:
Persányi Barnabás
A Magyar Sakkszövetség időről időre ünnepélyes keretek
között díjazza a legígéretesebb ifjú sakktehetségeket.

A Sakkszövetség székházában január 16-án tartott gálára a
legjobb nemzetközi eredményeket elérő fiatalok voltak hivatalosak. Persányi Barnabás, iskolánk diákja, Mészáros András
nemzetközi mester, és Pregitzer György tanár úr tanítványa,
két díjjal is gazdagabb lett a díjkiosztón: mind 2015-ös, mind
2014-es nemzetközi eredményeit jutalmazták. A díjakat egy
igazi sakklegenda, a férfi válogatott szövetségi kapitánya, Polgár Judit adta át.
Gratulálunk a rangos elismeréshez!

www.telki.hu
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Sport

Túrára, kalandra fel!
Legutóbbi számunkban ígértem, hogy rövid említést teszek a
magashegyi túrázásról, valamint az úgynevezett vasalt, vagy
közismertebb nevén via ferrata hegymászásról.
Ez alkalommal a magashegyi túrázással kapcsolatban
szeretnék néhány alapvető információt adni.

Mikor beszélünk magas hegyről? Nincs rá elfogadott definíció,
azonban a legáltalánosabb nézet szerint a 2000 métert meghaladó magasságú hegyet nevezhetjük annak. Természetesen
vannak megrögzött hegymászók, akik azt vallják „az örök
hóhatár alatt csak púpról beszélünk”. Már ebből a kijelentésből
is lehet következtetni arra, hogy bizonyos szint fölött ez egy igen
komoly sportnak számít. Nélkülözhetetlen a jó állóképesség, a
mentális egyensúly, bizonyos esetekben a szédülésmentesség
és életet menthet a gyors helyzetfelismerő képesség.
Talán kevesen gondolnák, hogy tőlünk 200-400 kilométeres
távolságra mennyire szép „magas hegyek” találhatóak, amelyeken igen komoly fizikai munkát lehet végezni, valamint
gyönyörű látványban lehet részünk.

Akár a Bécsi Alpok legmagasabb pontjának – Schneeberg,
2076 m – vagy az alacsony Tátra – Gyömbér csúcs 2043 m –
meghódítása már közepes állóképességgel teljesíthető. Mindkét hegy Telkiből korai indulással könnyedén megjárható úgy,
hogy nem kell szállást foglalni.
A látványért és a fizikai megpróbáltatásért mindenképpen megéri
korán kelni. Hegyeken nem távolság alapján mérjük a
nehézséget, hanem a szintkülönbség alapján. Minden esetben
korán szokás indulni a csúcs felé, mivel a légáramlatok miatt
déltől már kiszámíthatatlanná válhat az időjárás. Túra közben
is lehet következtetni a várható időjárásra meteorológiai
képzettség nélkül is apró, de jól látható jelekből. Ha felnézünk
az égre, és az utasszállító repülő kondenzcsíkja rövid, arra
lehet következtetni, hogy száraz a levegő, stabil időjárásban
bízhatunk. Amennyiben a kondenzcsík elnyúlik, magas a levegő páratartalma, tehát változékonyabb, esős időjárásra lehet
számítani. Érdemes olyan útvonalat választani, ahol el lehet
bújni egy zápor elől!
1500-2000 méteres magasságban mindenképpen rétegesen
kell öltözködni és felkészülten kell várni a változékonyra forduló
időjárást. Fontos a könnyen szellőssé tehető – oldalt bontható – ruházat, amelyet egy szelesebb, kitett helyen vissza
tudunk zárni. Ha beleizzadunk az „aláöltözetbe”, legyen nálunk

tartalék. Ez kevés helyet foglal el a hátizsákban és a súlya is
elhanyagolható. Fölösleges a hegyen oly’ drága energiát ruháink
szárítására, testünk melegítésére pazarolni.

A hegyen általában fúj a szél, ami gyorsan kiszárít. Akkor sem
szabad megfeledkezni a folyadékpótlásról, ha nem vagyunk
szomjasak. Mindig legyen nálunk arckrém, leégés ellen pedig
magas faktorszámú naptej.

Ami még nagyon fontos és még öltöztet is: a napszemüveg.
Érdemes erre áldozni. Egy havas felületen erősen vakít a napsütés és később nagyon kellemetlen fájdalmakat tud okozni.
A fejünket remekül tudjuk védeni egy kendővel, vagy vékony
sapkával a szél és a napsütés ellen. Előre gondoskodjunk a
térdízületek megóvásáról! A fölfelé könnyen összetolható, lefelé
megfelelő méretűre állítható túrabot ebben nagy szolgálatot
tehet.
Egy utolsó jó tanács: számunkra ismeretlen hegyre indulás előtt
próbáljunk egy rutinos, hegymászásban tapasztaltabb
„túravezető” segítségét kérni. Ebben szívesen segítek a
jozsanandor1@gmail.com e-mail címen.

JN
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Természet

Visszatért Budapest környékére az
aranysakál
A Buda környéki erdőkben pár évvel ezelőtt találkoztak
először magányos aranysakálokkal a Pilisi Parkerdő Zrt.
szakemberei. Mára bizonyos lett, hogy az őshonos állatfaj
ismét stabilan jelen van a főváros környéki erdőkben is. Az
emberre veszélyt nem jelentő, közepestestű emlős ragadozó
nem betelepítéssel, hanem természetes módon bukkant fel a
Parkerdő által kezelt területeken.
Az aranysakál az 1800-as évek végén szorult ki Magyarországról, az ezt követő időkben mindössze két észlelést
dokumentáltak: egyet 1937-ben, a másikat 1942-ben. Emiatt –
a rókával vagy a farkassal ellentétben – a közvélemény is
kevéssé ismeri a sokszor csupán nádi farkasként (toportyán)
vagy kis farkasként emlegetett aranysakált. Eltűnése a vizes
élőhelyek megfogyatkozásával és a 20. század második harmadáig uralkodó, a ragadozó fajok irtására való törekvéssel
magyarázható. Életképes állományai akkor csak a Balkánon,
főképp Görögországban és Bulgáriában maradtak fenn.
Innen, déli irányból, a volt jugoszláv államokon keresztül érte
el hosszú évek alatt újra Magyarországot, majd a ’90-es évektől fogva Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyéből terjedt
tovább. 2016-ra már százas nagyságrendű állománnyal van
jelen a főváros környéki erdőkben.

„Az aranysakál rendkívül sikeres állat, ami főképp annak
köszönhető, hogy jól működő közösségben él. Kölykeit
például a rókánál sokkal hosszabb ideig, jól szervezetten védi.
Megjelenésében leginkább a rókára hasonlít, csupán színben
és méretben adódhatnak különbségek. Elnyújtott üvöltéssel,
vagy rövid, jellegzetes vonyító és üvöltő hangokkal kommunikál, melyet általában napnyugta után egy órával hallhatunk.
Magyarországi táplálkozását tekintve „rágcsálóspecialistának”
mondható, elsősorban kisemlősöket, a mezei egereket és a
pockokat kedveli. Azonban olykor a csülkös állományra, őzre,
dámszarvasra, vaddisznóra is szemet vethet. Személy szerint,
magánemberként és vadbiológusként is örvendetesnek tartom
a visszatérését: én az aranysakálokkal vagyok!” – mondta Dr.
Heltai Miklós vadbiológus, a Szent István Egyetem Mezőgaz-

daság- és Környezettudomány Kar Vadvilág Megőrzési
Intézetének igazgatóhelyettese.

A csúcsragadozók fontos tényezői és fenntartói az erdei
ökoszisztéma egyensúlyának. Amikor egy-egy őshonos állat
vagy növény eltűnik a rendszerből, ez az egyensúly megbillenhet. Az aranysakálok megtelepedésének folyamatát
üdvözölni kell, mert ezáltal az erdei ökoszisztéma sokfélesége
gazdagodik, illetve a sakál megjelenése hozzájárul az erdő
önszabályozó folyamatainak javulásához is.

Az érdeklődők a Budakeszi Vadasparkban megismerkedhetnek az aranysakállal Muci, a négyéves aranysakál szuka
személyében, akit gondozója intelligens, kedves,
együttműködő állatként jellemez. Muci tréningek,
látványetetések keretében mutatja meg, milyen attraktívak
tudnak lenni az aranysakálok.

A Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei folyamatosan figyelemmel
kísérik a faj visszatérését és viselkedését, továbbá adatokat
szolgáltatnak a vadbiológiai kutatással foglalkozó
intézményeknek.
Forrás: parkerdo.hu

Koncert Telkiben
Kedves Fiatalok!
Szeretettel várunk benneteket április 2-án, 20 órától a
Pajtában, ahol fellép a Naked Truckers együttes.

A koncertről további részleteket március folyamán, a ”Buli,
vagy amit akartok (Telkiben)” című Facebook oldalon olvashattok!

www.telki.hu
www.telki.hu
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Legyünk elővigyázatosak!
Faárusok
A fűtési szezon alatt megjelenhetnek a tűzifával házaló,
portékájukat személyesen, szórólapon vagy interneten
keresztül hirdető árusok, akik minden évben több tucatnyi
embert csapnak be.

Az alkalmi fakereskedők találékonysága kimeríthetetlen.
Olcsó árujukon különböző módszerekkel szeretnének túladni, minél nagyobb haszonnal. A leggyakoribb trükk a tűzifa
beáztatása és a mérlegek elállítása. Gyakori módszer továbbá, hogy a tároló alját nehezékkel rakják meg és arra pakolják
rá az eladásra kínált fát, amely így jóval nehezebbnek tűnik,
mint amennyi valójában. A gyanútlan vásárló csak a tűzifa
kipakolását követően eszmél rá, hogy átverték. További
veszélyforrás, hogy az árusok az értékesítés alkalmával különböző ürüggyel – bejutnak a vevő lakásába, elterelik a
sértett figyelmét és eközben értékeket tulajdonítanak el.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy lehetőleg ne
vásároljanak olyan faárustól, aki jóval a kereskedelmi ár alatt
kínálja a portékáját. Fontolják meg a jónak tűnő ajánlatot!
Mindenki csak olyan tüzelőanyagot vásároljon, melynek
ellenőrizhető a származása, a minősége és a szállító rendelkezik a megfelelő okmányokkal.

Házalók
Szinte egész évben találkozhatnak az utcán kisebb-nagyobb
csomagokkal házaló „kereskedőkkel”, akik szezonális árucikkeiket próbálják kedvező, vevőcsalogató áron eladni.
Leggyakrabban ágyneműt, ruházati termékeket, kéziszer-

számokat, evőeszközöket, optikai- és egyéb orvosi
eszközöket, illatszereket kínálnak, melyeket a mindennapokban használunk.

Jellemzőjük, hogy többnyire az utcán szólítják meg a potenciális vevőket, de becsengetnek házakba, lakásokba is. Nagy
a kísértés, hiszen rendkívül kedvező áron kínálják a termékeket, melyek minősége azonban sok esetben silány. A
vásárlást követően szinte semmi esélye nincs annak, hogy
újra felbukkannak a környezetünkben az árusok, így cserére
vagy panaszra nincs lehetőség.
Különösen veszélyes, hogy az idegen személyek különböző
indokokra hivatkozva bekéredzkednek a lakásba, majd a
kiszemelt értéktárgyakkal vagy készpénzzel távoznak. Éppen
ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az általuk nem
ismert személyeket, árusokat a bezárt ajtón kívül várakoztassák. Ha van rá lehetőség, akkor tájékozódjanak a „látogató” kiléte felől vagy gyanús viselkedés esetén hívják a
rendőrséget.

Szolgáltatók
Többször előfordult már olyan eset, amikor álrendőrök
„intézkedtek” vagy az ismeretlenek hivatalos jelleget színlelve
beférkőztek a sértett bizalmába. Bejutottak az otthonukba és
különféle értékeket tulajdonítottak el. Azonban ez nem csak a
rendőrség tevékenységével visszaélve fordulhat elő, ezért
fontos valamennyi szolgáltató alapos ismerete, hogy tudjuk,
kivel állunk szemben.

A rendőrség munkája összetett. Munkatársaink civil ruhában
vagy egyenruhában végzik munkájukat. Legtöbben azonban
az egyenruhás járőrökkel találkozhatnak. Fontos tudni, hogy
a jelvényen minden esetben egy ötjegyű számnak kell szerepelni és ez a szám mindig egy rendőrhöz tartozik. A civil
ruhában dolgozó kollégák is kötelesek felmutatni az arcképes
igazolványukat és a jelvényszámukat. Amennyiben gyanús
körülményt észlelnek, abban az esetben azonnal hívják a
rendőrséget.
A szolgáltatók szakembereiket szintén ellátják a megfelelő
igazolványokkal, amelyen fel kell tüntetni a munkát végző
személy nevét, a cég megnevezését, elérhetőségét és
általában jogosultságát is. Minden esetben kérjék el ezt az
igazolványt! Érdemes telefonon tájékoztatást kérni az adott
cég központjától arról, hogy az adott címen valóban
végeznek-e olyan típusú munkálatokat, mint amilyenre a szakember hivatkozik.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, akkor
igyekezzenek minél jobban megfigyelni a tettest, és az általa
használt jármű típusát, színét, jellemzőjét, esetleg a forgalmi
rendszámát. Ezeket a jellemzőket jegyezzék fel és értesítsék
a rendőrséget a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. A rendőrök kiérkezéséig lehetőség
szerint ne változtassák meg a helyszínt!
Budaörsi Rendőrkapitányság
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Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, 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.

Mindennapi
tudomány

A gravitációs hullámok nyomában

Február 11-én, magyar idő szerint délután fél ötkor a LIGO
Tudományos Együttműködés Washingtonban bejelentette,
hogy még 2015. szeptember 14-én, magyar idő szerint
délelőtt 10:50:45-kor mindkét LIGO-detektor egy két tizedmásodperces jelet rögzített, és ezzel közvetlen bizonyítékot kaptak a gravitációs hullámok létezésére. „Megcsináltuk!” - kezdte
David Reitze, a LIGO vezetője a sajtótájékoztatót. A fizikusok
nagyjából száz éve vártak erre a bejelentésre.
A kutatóknak olyasmit sikerült igazolniuk, amit már régóta
sejtettek: Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitáselméletet, majd 1916-ban és 18-ban kifejezetten a gravitációs hullámokról szóló dolgozatát (1916-ban elszámolta
magát, az 1918-as dolgozat ennek javítása). Einstein számolásából egyértelműen kijött, hogy a gravitációs hullámok
léteznek – ez volt a fizikus utolsó olyan jóslata, amit eddig nem
sikerült bizonyítani. Einstein dolgozataiból pedig az derül ki,
hogy a gravitációs hullámok a téridő hullámszerű megnyúlásai és összehúzódásai.
Nekünk, laikusoknak nehezen felfogható mindez. Ha szeretne
többet megtudni, és ebből valamit megérteni a gravitációs
hullámról, akkor szeretettel várjuk a Telkiben élő Horváth
Dezső, a fizika tudományok doktora, Széchenyi-díjas professzor előadására, amely 2016. március 17-én, csütörtökön
19 órakor kezdődik a Telki Iskola ebédlőjében.
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Halász Terézia

Ebben a hónapban elkerülte falunkat a gólya.
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Sport

Hamarosan már erdei bicikliutakon
kerekezhetünk
A Buda környéki erdőkben, a jóléti funkciók kialakításának jegyében hamarosan több erdei kerékpárútvonalat is birtokba vehetnek a biciklizés - Telkiben és
a közelünkben élő - szerelmesei.
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai dolgoznak a gerinchálózat kiépítésén, megtisztításán, ami érinti Budajenőt, Perbált, Nagykovácsit, Budakeszit és Telkit is. A
kerékpárutakat a PP Zrt. az erdőhatárig alakítja ki,
ahonnan belterületi utakon lehet majd eljutni a
települések magjához.
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