


A bizalom jó dolog. 
Az ellenőrzés még jobb. 

(Vlagyimir Iljics Lenin)

Mindenki ismeri a kis gömböc
történetét. A népmesében a kis
gömböc mindent bekap, amivel
csak találkozik, hatalmasra duz-
zad, aztán végül a kiskondás
kiskése kipukkasztja. A kis göm-
böc olyan, mint a fekete lyuk,
mindent magába szív, ami közel
kerül hozzá. A néplélek meg

olyan, hogy kiskondást álmodik magának. A tudomány jelen-
leg nem ismeri a fekete lyukak kiskondását, de ettől még
létezhet valami, ami a túlhízott fekete lyukat is felrobbantja. Az
ismert falfirka – graffiti – azt mondja, hogy a fekete lyukak úgy
keletkeztek, hogy Isten nullával osztott. Lefordítva: egy min-
dent magába szippantó jelenség létrehozása rendszerhiba és
még Istentől is nonszensz. Különösen igaz ez az újkori
hálózatkutatások, rendszeranalízisek korában, hisz, ha
valamit megtanulhattunk az internet korában, az az, hogy a
sok központú hálózatok, a delokalizált struktúrák stabilabbak,
mint az egyközpontú, centralizált megoldások.
Az önkormányzatokat érintő szabályozások, változások
azonnal jelentkeznek a hétköznapokban. Nem pusztán elvi
kérdésekről beszélünk, egy-egy szó megváltozása egy ön-
kormányzatokról szóló törvényszövegben azonnali változást
okoz itt helyben, az emberek életében, akik ezt tapasztalva
utóbb kérdéseket tesznek fel.
Természetesen nem várható el mindenkitől, hogy a
törvényszövegeket bújja, és megpróbálja kitalálni, hogyan fog
változni az élete. Ezért fontosnak tartom, hogy egyszerűsített

formában beszámoljak a várható változásokról, irányokról. És
engedjenek meg nekem némi kritikát és véleményt is.
Nehéz csupa elfogadással és jóindulattal szemlélni az önkor-
mányzatok életében jelentkező további központosítási ten-
denciákat. A várható változások törvényi háttere legitim, még
az elvek szintjén sincs feltétlenül probléma. Államosított
oktatás, vagy kevés számú önkormányzat a világ számos
országában remekül működik. Az örökös „bezzegországok-
ban” is. Hisz tudják: ugyanazzal a késsel lehet ölni és kenyeret
szelni is. Az aggodalom a megvalósítás mikéntjére, céljára és
következményeire vonatkozik. A centralizáció még a legna-
gyobb jóindulat mellett is rendkívül erőforrás-igényes,
nagyon fegyelmezett, szervezett működést kíván, és még a
legjobb forgatókönyv mellett sem elkerülhető az átállás ide-
jének természetes zűrzavara, valamint a központosított rend-
szerek sérülékenységéből származó hibák, rendszer-
összeomlások.

Az önkormányzatok nem légüres térben működnek. Ezer szál-
lal kapcsolódnak az államháztartás, a törvényhozás, a
közigazgatás, az ellátórendszerek, a politika világának nagy
hálózatához. Az önkormányzatok önkormányzatisága,
autonómiája és függetlensége mindig is illúzió volt, hisz szám-
talan függőség, externália, kötelezettség és törvény szabta
meg működésüket, korlátozta mozgásterüket. Az autonómia
csökkenése tehát nem a teljes és parttalan döntési szabad-
sághoz mérendő, hanem egy eleve behatárolt és szabályo-
zott „mikroszabadsághoz”.

A rendszerváltást követő naiv időszak számos, ma már eltűnt
jogkört, feladatot, döntési szabadságot adott az önkormányza-
toknak. Forrásbőség volt, hisz az adóbevételek jelentős
része helyben maradt. Ma már felfogni is nehéz, milyen
gazdag időszak volt ez az önkormányzatok számára, és hogy
milyen kevés látszata maradt végül. Van igazság abban, hogy
nem volt visszacsatolás, a kontroll kevés volt, ezért hibák,
anomáliák sokasága keletkezett, az eladósodástól a korrup-
ción át az értelmetlen látványberuházásokig.

Nem ördögtől való hát az ellenőrzés és visszacsatolás gon-
dolata.

A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben az önkormányzatok
gazdálkodási lehetőségei rohamosan szűkültek, ezzel egyide-
jűleg autonómiájuk is fogyatkozott. A visszarendeződési ten-
dencia kormányoktól függetlenül tartott és tart. Egy jellemző
mindig volt: a helyben maradt források és feladatok soha nem
voltak arányban, az önkormányzatok (néhány szerencsés
kivételtől eltekintve) forráshiánnyal küzdöttek és küzdenek
ma is. A feladat több, mint a hozzá rendelt erőforrás. Ezen a
helyzeten jelenleg csak a pályázatok lehetőségei enyhítenek.

Az elmúlt ciklus alatt óriási változások történtek. Az Alap-
törvénytől a végrehajtási rendeletek szintjéig szinte minden
megváltozott. Nehéz volt elképzelni ennek a tendenciának a
további fokozását, inkább a finomhangolás időszakára
készültünk. Ezzel szemben az önkormányzatokat érintő
területen ugyanekkora, ha nem nagyobb változások
várhatóak. Hatásuk pedig egyelőre nem látható.
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Zajlik a körforgalom kiépítése

Május végétől a körforgalom kivitelezője megkezdi a Fő
utat érintő munkálatok építését is. Ekkor lép életbe jelzőlám-
pa irányításával a félpályás útlezárás.
Ezzel egy időben történik a Napsugár utca útépítése is. A
kivitelező tájékoztatása szerint a helyi forgalom szakaszos
fenntartása miatt a Napsugár utca lezárása a lehető
legkésőbb történik meg.

Hamarosan megépülhet a
telki üzlet

2016 nyarán megkezdődnek a Príma új élelmiszer áruházá-
nak építési munkálatai Telkiben, a Fő és Napsugár utca által
határolt területen.
Az éppen készülő Muskátli utcai körforgalomnál létesülő,
700 nm-es kereskedelmi területen megvalósuló beruházás
keretében az épület mellett parkoló kialakítását is tervezik.
A várhatóan 2017 tavaszán nyíló üzlet tulajdonosa a körforga-
lom kiépítésének költségeihez 55 millió forintos hozzájárulást
biztosított.
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„Senki sem növeszthet szakállat a pillanat hevében” – írta Gil-
bert Keith Chesterton, angol művész, konzervatív gondolkodó.
Az elmúlt több mint két és fél évtized visszarendeződési ten-
denciája és Kormányunk második ciklusának döntései
egyértelműen az önkormányzatiság korlátozása és a közpon-
tosítás felé mutatnak. Sok társadalomtudós szerint ez fakad
társadalmunkból, a központosított vezetésre épülő rend a
hatalomgyakorlás, a vezetői technikák és a „néplélek”
találkozásának eredője.
Még egy idézet Gilbert Keith Chestertontól. „A szocializmus
nem más, mint a kapitalista központosítás beteljesedése, még
ha a központosítás oly vakon ment is végbe, mint egy bak-
lövés. Úgy vélem, sok józanul gondolkodó ember számára, aki
a túlméretezett társadalmi tervezeteket fölöttébb ésszerűtlen-
nek véli, vonzó lesz azon elgondolás természetes éssze-
rűsége, hogy amit elrontottunk, azt vissza kell csinálni.”
Az örökös visszacsinálásnál azonban jobb az azonnali vissza-
csatolás. A kontroll szükségessége a nagy rendszerre is
vonatkozik. Bízom benne, hogy a döntéshozók képesek, haj-
landók a rendszer hangolására és természetes feladatuknak
tekintik a korrekciót. Sajnos a mai politikát a média rángatja és
ezért hatványozottabban mutatkozik meg a napóleoni gondo-
lat, miszerint a politikában tilos bármit visszavonni, meghátrál-
ni, vagy elismerni, hogy hibáztunk. Véleményem szerint az
erős vezetőt erősíti, ha képes belátni hibáját, és a korrekció
nem a hiba beismerése, hanem javítás a helyzeten, keresése
a legjobb megoldásnak. Ezért bízom abban, hogy az átren-
dezés és újraszervezés idejét követi majd a finomhangolás és
korrekció ideje is.

Nézzük, mi minden változik a jövőben!
Várhatóan teljes körűen állami kezelésbe kerülnek az iskolák.
Központi adatbázisban kezelhetik majd az önkormányzatok
összes adatát és információját. Kiépülhet a központi közbe-
szerzések rendszere. Az önkormányzatok számlavezetése az
Államkincstárhoz kerül. Úgy fest, a víziközművagyon és
általában a közművagyon kezelése és tulajdonjoga is az
államhoz kerülhet. A közszolgáltatások nagy része központi
felügyelet alá került és kerül. A nagy fejlesztési pályázatok
kezelése központi csúcsszervezeteken keresztül történhet.
Lehetséges, hogy az építéshatóság mintájára újabb jogkörök
kerülnek el az önkormányzatoktól a járásokhoz vagy
járásközpontokhoz.
A legnagyobb önkormányzati szervezetek (TÖOSZ, MÖSZ)
természetesen kritikát fogalmaznak meg a tendenciák miatt,
hisz a településvezetők - politikai irányultságtól függetlenül -
nem örülnek annak, ha döntési jogkörük csorbul.
Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatjuk. Ebben a helyzetben a
legtöbbet az ártana a józan párbeszédnek, ha szakpolitikai
területről szokás szerint a pártpolitika térfelére kerülne a
központosítások kérdése. Sajnos ennek elkerülésére szinte
semmi esély nincs, hisz egyik politikai oldal sem fog
önmérsékletet tanúsítani. A hazai hiszterizált politikai közélet
egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy értelmes szakmai viták,
konzultációk történjenek. Marad a bizakodás a józanságban
és az örök optimizmus. Az önkormányzatoknak meg kell
maradniuk az eseményhorizonton, mert ha nem, akkor
előbb-utóbb beleszalad a kis gömböc a kiskondás kisbics-
kájába.

Deltai Károly - polgármester
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Próbálom plagizálni Cornelius Ryan könyvének címét, de nem
is Arnheim és a Rajna-híd, hanem Telki és a Fő utcai - Muskátli
utcai híd az, amiről szó van.
Merthogy hidunk van ott, ha nem is olyan nagy, de a miénk és
sráckorunkban referenciapontja Telkinek. Az volt „A Híd”!
Ma sokan talán nem is tudnak róla, pedig rengeteget haladunk
rajta keresztül. 1949-ben épült, Herb Ferenc bácsi, Telki jeles
kőműves mestere készítette segítőivel, az akkori útkezelő
biatorbágyi központja által adott rajz alapján.
Korábban nem volt semmilyen híd itt, a nagy vízelvezető árkon
az akkortájt napi néhány gépjármű és lovas szekér nemes

egyszerűséggel átkelt. A háború után lassan beinduló tömegköz-
lekedéshez Renault kisbuszokat állítottak be, ezeknek viszont
ez már nem ment, fennakadtak a vízmosáson. Így hát hidat kel-
lett építeni!
Becsületére legyen mondva létrehozóinak, hogy kifogástalanul
helytállt, pedig az idő tájt hatalmas felhőszakadások, és ezek
következtében kisebb áradások folytak át alatta! Az akkor
átkelő néhány gépjármű idején ki gondolta volna, hogy majdan
napi 7-8 ezer, gyakran nagy tömegű, gyorsan haladó jármű
igénybevételét kell majd kibírnia.
Kibírta! Napjai (lapzártánkkor) mégis meg vannak számlálva, 67

év után, ha nem is felrobban-
tásra ítéltetett, de lebontásra
kerül!
Készül a körforgalom, amely
alatt már nagyméretű beton-
csövek látják majd el feladatát.
Egy körforgalommal gazda-
gabbak, egy régi híddal pedig
szegényebbek leszünk.

Szigeti Antal
képviselő

Messze megy a híd...

Tudnia kell mindenkinek, hogy dolgunk lesz a Kúriával.
Meggyőződésem, hogy Telkinek ebből hátránya nem
származhat, de persze előnyösnek sem lehet mondani
azt a helyzetet, hogy bármely ügyünk bíróság elé kerül. De
nézzük, miről is van szó!
Telekadó bevételeink legalább 15%-kal csökkentek az elmúlt
években, mert több nagy telektulajdonos élt azzal a legális
lehetőséggel, hogy lucerna vagy más növény ültetése esetén
mentesül a telekadó fizetése alól. Akik nem fizetnek adót, azok
helyett másoknak kell fizetniük - feltéve, hogy a közterületeket
továbbra is ki akarjuk világítani, az óvodát, iskolát továbbra is a
jelenlegi színvonalon akarjuk működtetni, stb. Az adót nem
fizetők számának növekedése nem csak ellehetetleníti az
adócsökkentést, hanem végső soron a telekadó vagy az épít-
ményadó emelését is kikényszerítheti.
Megakadályozandó a potyautasok számának növekedését, sok
gondolkodás után egy furcsa adónem bevezetése mellett dön-
töttünk. Bevezettük a telken elültetett növényzet, illetve
ültetvény után fizetendő települési adót. Az ebből származó
bevételeket viszont nullára terveztük, mivel mentességet adtunk
azoknak, akik jobb belátásra térnek és mégis befizetik a lucer-
na adónál kisebb összegű telekadót. Igazából ez lenne a célunk,
semmi más. Nem voltunk büszkék magunkra, amikor
megszavaztuk az új rendeletet, de szükséges lépésnek tartot-
tuk és tartjuk ma is.
Ezután - mint rendesen - a Kormányhivatal törvényességi
eljárás keretében áttekintette a rendeletünket és két lényegi
ponton törvénybe ütközőnek találta. A képviselő-testület egy
kérdésben értett csak egyet a kritikával, azt a pontot meg is vál-

toztattuk. Egy másik - a lényegesebb - pontban azonban nem
értettünk egyet.  Itt is finomítottunk a szövegen, de alapvetően
nem változtattunk.
Mindezt persze több konzultáció előzte meg. A legfontosabb
ezek közül a Kormányhivatalban tett személyes látogatásunk
volt, ahol beszámoltunk Telki sajátos problémáiról és mond-
hatom, megértésre találtunk. Tény, hogy ez sem késztette az
illetékeseket jogi álláspontjuk megváltoztatására, de biztosan
állíthatjuk, hogy nem ellenséges a viszony köztünk. Nem az
oroszlán bajszát húzogatjuk akkor, amikor eltérő véleményt
fogalmazunk meg.
A fennálló véleménykülönbségnek egyenes következménye,
hogy a Kúria elé kerül majd az ügy, a bíróság tesz majd igazsá-
got. Azt gondoljuk, jogi érveink erősek, bizonyítani tudjuk, hogy
rendeletünk nem ütközik felsőbb jogszabályba. Ha mégis ezzel
ellentétes döntés születik, akkor természetesen azonnal vissza-
vonulót fújunk és az ügyet lezárjuk.
Azt gondolhatnánk, hogy a politika befolyással lehet majd mind-
erre. Én ettől nem félek. Nem féltem eddig sem, de most már
egyáltalán nem tartok tőle. Ugyanis a jövő évi törvénymó-
dosítási tervekben megjelent az ominózus mentességi ked-
vezmény szűkítése, és - lássunk csodát! - az indoklásában
szinte szó szerint szerepelnek azok az érvek, amiket mi is hang-
oztattunk. Hát, majd meglátjuk, mi lesz a vége. 
Manapság divatos szokás szerint ez a cikk sem arról szól, mint
amire a címe utal. Telki nem dacos-kurucos ellenálló, hanem a
lakosság többségének érdekeit védő, törvénytisztelő
közösség.

Takács Zoltán - alpolgármester

Ugocsa non coronat
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2016. április 11.

Rendelet felülvizsgálata

A képviselő-testület megtárgyalta a Pest Megyei Kormányhi-
vatal törvényességi észrevételét, amely a települési adóról
szóló 16/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelettel kapcsolat-
ban érkezett. A testület a kérdésben érdemi döntést nem
hozott, a beterjesztett tervezetet visszaküldte a Polgármesteri
Hivatalhoz és Takács Zoltán alpolgármesterhez átdolgozásra.
Azt javasolta, hogy a Kormányhivatallal történő egyeztetést
követően kerüljön újra a képviselők elé a kérdés.

Május 13.

Rendelet módosítása

A képviselő-testület a beérkezett törvényességi felhívásban
foglaltakat részben elfogadva új rendeletet alkotott a települési
adóról.

szb

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.

Veszélyes hulladék gyűjtése

Tisztelt Ügyfelünk!

2016. június 11-én, szombaton 8 és 13 óra
között a Telki polgármesteri Hivatal
parkolójában lehetőség van elektronikai és
veszélyes hulladék lerakására.

Elektronikai hulladék

Hűtőszekrény kivételével minden hiánytalan elektronikai
készüléket átveszünk.

Veszélyes hulladék

étolaj, zsír 
diszperziós és oldószeres festék
oldószer, higító
irodatechnikai hulladékok (toner, festékpatron)
mosószerek
növényvédő szerek
akkumulátorok, elemek
fáradt olaj, olajszűrő

Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Használt gumiabroncsok
gyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanebben az
időpontban és helyszínen az önkormányzat szervezésében
gyűjtést rendeznek használt gumiabroncsoknak is, így
lehetőség van ezek leadására is.

Telki Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szünet

A Telki Polgármesteri Hivatal 2016. július 18-tól augusztus 8-
ig igazgatási szünetet tart.
Ebben az időszakban a hivatal ügyeleti rendben tart nyitva.
Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti
anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban vala-
mennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan
benyújtható.

Telki Község Polgármesteri Hivatala
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Kegyes volt hozzánk – állapította meg az időjárásra utalva
Móczár Gábor alpolgármester, miután Deltai Károly pol-
gármesterrel együtt hivatalosan is megnyitotta az idei Telki
Fesztivált, május 6-án, pénteken este a Báder-Magyar Házban.
Sajnos az utóbbi időben szinte megszokottá vált, hogy (a
főként) szabadtéri rendezvényeink esetében az időjárás
alakulása központi témát szolgáltat. Most sem volt ez
másként, hiszen falunk legnagyobb eseményének hetében -
májushoz képest szokatlanul - igencsak változékony, olykor
csapadékos volt az idő. A megnyitóra, az Érdemérmek és a
Telki Ifjúsági Díj átadására, valamint az előző napi Pipacs
kiállításra azonban mindez nem volt kedvezőtlen hatással,
végre inkább a napsütés számított jellemzőnek ezek idején.
A péntek délutáni gyermekprogram az iskolában amúgy sem
volt veszélyben, ám az inkább a Telki Gyermek Táncszínház
„Pöttöm Panna” előadása színvonalának köszönhető, hogy
csordultig telt a tornaterem és még a bordásfalon is csüngtek
a nézők. A kisebbeket egyébként megannyi izgalom várta a
fesztivál során: kirakodóvásár, játszóházak, kézműves
foglalkozások, mókás előadások, és számtalan látnivaló,
köztük a különleges tűzoltó-bemutató.
A fiatalok mellett az idősebbek körében is igen népszerű volt
az alapítványi fagyi, ami idén elhódította a kürtős kalácsos
szokásosnak mondható címét, ami a leghosszabb sort gene-
ráló, csábító finomságokat illet.
Időjárással kezdtük, azzal is zárjuk a beszámolót, hiszen a
szombat délutánt majdnem tönkretette egy sötét felhő, ami
aztán nem itt tombolta ki magát, viszont többeket elriasztott. A
nap folyamán azonban sokan tanúi lehettek az előadások
kulturális-zenei sokszínűségének, többek közt a Régizene
hangversenynek, a Khamoro cigányzenei együttes zenés-tán-
cos bemutatójának, a Kalungu ütőegyüttes ütős előadásá-
nak, a Soulbrakers fantasztikus produkciójának és a templomi
komolyzenei koncertnek. A fesztivált a hagyományosnak
számító utcabál zárta.

KoP, szb
Fotók: Rédey Iván, Ivanov Martin, KoP, szb

Fesztivál: az égiek velünk voltak

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni Telki civil közösségének,
hogy lehetővé tette, hogy a Telkiért 10 éve végzett kulturális
munkám megbecsüléseképpen 2016-ban én legyek az egyik
díjazott, az önkormányzat képviselő-testülete által adomá-
nyozott erkölcsi elismerés, a Telkiért Érdemérem kitüntetettje.

Zimonyi Adrienne
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Az idei Telki Fesztivál keretein belül, hagyományteremtő
szándékkal először hirdettük meg településünkön a
süteménysütő versenyt. Öt kategóriában vártuk a
nevezéseket, a fiatalok számára kettőben. A kezdeti minimális
érdeklődés a leadási határidő utolsó negyed órájában teljes
fordulatot vett, és ezáltal a segítőkre rövid idő alatt nagy fela-
dat hárult. Összesen 22 pályaművet kellett az 5-fős zsűrinek
elbírálnia.

Jakabffy László zsűrielnök, kiegészülve Schmausné Regős
Klára, Korsós Gabriella, Bartos György és Terdik Alexandra
Kitti zsűritagokkal (mindannyian volt, illetve jelenleg is
vendéglátásban dolgozó szakemberek) pontozásos
értékelése alapján a következő kategória-győztesek szület-
tek:

– Nagymama kedvence kategória: Tóth Zoltánné kókuszos
piramisa

– Sós sütemény kategória: Thirringné Víg Enikő rusztikus
sós rúdjai

– Reform sütemény kategória: Ferenc Kata epres csokis
álma

– Gyerek 10 éves korig kategória: Korsós Benedek mogyo-
rós csokigolyója

– Gyerek 11-16 éves korig kategória: Baksay Lilla
rózsatortája

Minden beérkezett pályaművet sorszámoztunk, a pontozók elé
név nélkül kerültek az alkotások. A készítők nevét kizárólag a
sütipultnál segédkezők ismerték. A maximálisan adható 50
pontot a kategóriának való megfelelés, küllem, állag, íz és
fogyasztási élmény szempontok alapján osztották ki a
zsűritagok.

A nagymama kedvence kategórián kívül a többiben nagyon
szoros eredmények születtek. Itt mindenképp érdemes megje-
gyezni, hogy az egyik zsűritag - érintettsége okán - a gyerek
kategóriákban nem adta le értékelését.

Terveinkben közönségdíj odaítélése is szerepelt, ehhez a fesz-
tivállátogatók jó partnernek bizonyultak, kóstolókedvük végül
216 szavazatot eredményezett. A közönségdíj nyertese végül
42 szavazattal Korsós Benedek lett, a következő kedvenc 27
szavazatot kapott.
A díjkiosztó végén gazdára talált az abszolút győztes cím is,
amit a zsűri pontszámai és a közönségszavazatok együttese
alapján hirdettünk ki. A cím mellé járó vándorserleget Tóth
Zoltánné kezébe adhattuk, aki a jövő évi versenyünkig tudhat-
ja magáénak a kupát.
Nagy örömünkre szolgált az alkotások minősége, ahogy
zsűrielnökünk fogalmazott, jó pár pályamű megállná helyét a
cukrászdákban is.
Mint mindig egy első alkalomnál, természetesen most is akad-
tak apróbb malőrök, amiből okulva és a szervezést finomítva
jövőre is szeretettel várjuk amatőr cukrászaink pályaműveit!

Ruják Györgyi
A fotót készítette: Bánó Attila

Falusütije - eredmények

Május 12-én bezárta kapuit a Pipacs Galéria tavaszi kiál-
lítása, amely a Tájak, vágyak, emlékek címet kapta.
A cím is utal a kiállítás tematikájára. Ezúttal a tájképfestészet
került a középpontba. Két nagyszerű, hazánkban és külföldön is
ismert, elismert kortárs festőművész, Király Nikoletta és Bóna
Jenő szebbnél szebb tájképeit láthatta a nagyérdemű.
A képek segítségével egy színes, virtuális utazáson vehettek
részt a látogatók. Bóna Jenő képei bemutatták lakóhelyét,
alkotásainak ihletőjét, az alföldi tájat, a tanyavilágot. Király
Nikoletta alkotásai szűkebb hazáját, a Balaton-felvidéket mutat-
ták be. Mindkét művész kedveli a mediterrán tájakat is, szívesen
festik meg külföldi útjaik élményét. A háborgó tengert éppúgy,
mint a mediterrán sétányt, Horvátország szépséges partsza-
kaszát vagy éppen Dalmácia csodálatos tájait.

Kiállítás volt a Pipacs Galériában
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A képek nem csak az alkotóknak kedvesek. A látogatók között
sétálgatva hallani lehetett egy-egy „itt már én is jártam” vagy
„tavaly itt nyaraltunk a családdal” mondatfoszlányt. Öröm volt
nézni a csillogó szemeket, és látni a mosolyokat, amelyeket a
szép képek varázsoltak az arcokra.
Idei kiállításunk egyben neves jubileumi alkalom is volt. A
galéria 10. születésnapját ünnepeltük. A zenei és prózai műsor
is igazán alkalomhoz illő volt!
Először Bognár Tamás előadásában hallgathattuk meg Vár-
nai Zseni Csodák csodája című versét. Ezt követően a Kiss
Zenede fúvós tanszakának növendékei kedveskedtek két
zeneszámmal. Esőként Mészárik Márta, Pataki Kata, Varga
Gabriella (felkészítő tanárnő) előadásában hangzott el az
Edelweiss című dal a Muzsika hangja című filmből. Ezután egy
vegyes trió előadásában csendült fel Sosztakovics Waltz Char-
maine, azaz Sármos keringője (előadták: Dura Kinga - fuvola,
Deák Júlia - klarinét, Nikl Noémi - zongora).
Ezzel még mindig nem ért véget a zene! Az est záró műsorszá-
ma Herczeg Gergely nevéhez fűződött. Az énekes, aki a neves
Poór Péter tanítványa, három meglepetés énekszámot hozott
magával. Mindenki kíváncsian várta a fiatalember előadását.
Amikor felcsendült a Hegedűs a háztetőn című alkotásból Tevje,
a tejesember dala (Ha én gazdag lennék), szinte megfagyott a
levegő a galériában és mindenki szájtátva hallgatta az ifjú
művészt. Előadása mind énektudásban, mind szuggesztivitás-
ban és előadásmódban vetekedett Bessenyei Ferenc nagy-
szerű alakításával. A többi műsorszám (egy filmdal és egy musi-
cal részlet) is magával ragadta a közönséget. A jelenlévők
szűnni nem akaró vastapssal és éljenzéssel köszönték meg a
nem mindennapi előadást.
Mielőtt elkezdődött volna a képek nézegetése és a beszél-
getés, Reisner Tamás, a budajenői Reisner Pince ifjú gazdája
néhány szóban bemutatta az általuk kínált borokat. A jó humorú
borosgazda a kiállítás hangulatából merítve, művészi kife-
jezéseket adaptálva mutatta be pincéje nedűit, ezzel megadta a
kellemes, mosolygós alaphangot az est hátralevő részéhez.
Idén első alkalommal új támogatói is voltak a megnyitónak.
Ezúton (is) köszönjük a Telki Fasor Delicatesse finom pogá-
csáit, a Reisner Pince ízletes borait, a Telki üzletsoron található
Lobélia Virágbolt gyönyörű virágait, valamint állandó támo-
gatóinknak, Telki Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának és a SoLong Press Kft.-nek az évek óta tartó támo-
gatást!

ZA
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Bográcsparti
Kedves Bográcsozni vágyó kortalan és
örökké fiatalok!

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is meghirdetjük a Völgy
utcai Bográcspartit és főzőversenyt.
Az időpont: 2016. június 11. szombat. 
Helyszín: Telki, Völgy utca
Bármilyen ételt el lehet készíteni, de a versenyben csak a
bográcsban főzött ételek kerülnek elbírálásra! Akik neveznek
a főzőversenyre, kérjük, hogy gondoskodjanak a nyers-
anyagról, tüzelőről, vízről. Javasoljuk, hogy árnyékolásról
szintén gondoskodjatok, padokat, asztalt korlátozott számban
biztosítunk.
Ismét értékelésre kerülnek és díjazzuk a csapatok, a
versenyzők legjobb pálinkáját is.

Program:

1. Délelőtt 11 órától a főzőhelyek elfoglalása, előkészülés

2. Kb. 12 órakor eldördül a startpisztoly, indulhat a főzés

3. 16 órától Bográcsok zsűrizése

4. 17 órakor eredményhirdetés, díjak kiosztása, közönségdíj

A verseny közben gyermekprogramok: (játszóház, arcfestés,
aszfaltrajz-verseny, énekverseny.) 

A találkozást várva, kellemes időtöltést és jó szórakozást
kívánunk, üdvözlettel:

A szervező családok
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Teljesen megújult, és május 10-től európai színvonalú, mo-
dern csomópontként, találkozási helyként, akadálymentes és
zöld közösségi térként várja az arra közlekedőket a Széll
Kálmán tér.
Buda egyik legforgalmasabb csomópontja a budai fonódó vil-
lamoshálózat tavaly év végi átadásának köszönhetően új
közlekedési kapcsolatokat kínál, a felújítás részeként MOL Bubi
gyűjtőállomás és kerékpárút is épült. A korábbi csupasz beton-
felületek helyett 182 elültetett fa, és több mint 700

négyzetméternyi cserje, virág, fű teszi zöldebbé a teret. Aki
jegyet vagy bérletet venne, vagy a közösségi közlekedéssel
kapcsolatos egyéb ügyeit szeretné intézni, nemsokára a BKK új
ügyfélközpontjában teheti ezt meg. A tér korábbi önmagára
mindössze az ikonikus, legyező alakú metróépület emlékeztet.

A Széll Kálmán tér kevesebb, mint másfél év munka után újra a
fővárosban élőket és az erre közlekedőket szolgálja.

Forrás: bkk.hu

Elkészült a Széll Kálmán tér

Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Túl vagyunk az első kirándulásunkon. Egerben voltunk 31
fővel. Sajnos a társaság fele beteg és többeknek komoly
betegsége van. Böbe combnyaktörést szenvedett, amit
csípőprotézissel tudtak rendbe hozni, jelenleg is kórházban
ápolják, de már kezd járogatni. Ezúton is kívánunk neki mielőb-
bi felépülést, hogy a június 22-én tartandó klubnapunkon, ha
mankóval is, de részt vehessen! A többieknek is gyors gyó-
gyulást kívánnak az egészséges társak!
Az egri kirándulás délelőttjén láttuk a város műemlékeit, majd
ebédelni mentünk. Ezután a várat néztük meg, meghallgattuk a
történetét, és egy török kávézót találtunk, ami igen hangulatos
volt, többen ittak is török kávét.
Elindulva hazafelé megálltunk egy pincesornál, ahol sokan vet-
tek az otthon maradt családtagoknak finom borokat. Este 8
órakor már mindenki otthon volt.
Kaposvári utunkat nem adtam fel, úgy gondolom, hogy
szeptemberben már mindenki gyógyult lesz, és akkor nem 31,
hanem 45-50 fővel tudunk kirándulni.
A Telki Fesztiválra meghirdetett süteményversenyben (Falusüti-
je) 3 fővel is részt vettünk. A finom pályaművek hamar elfogytak.
A fesztivál nekem személy szerint nagyon tetszett, ennyi
falunkbeli embert nem láttam még így együtt. Az idő jó, meleg
volt délután 3 óráig. A nép jött-ment, hallgatta és nézte a

műsorokat, majd jött egy nagy fekete felhő, egy kis eső és
ezzel elrontott mindent. Az árusok összepakoltak, a gyerekesek
egy része hazament. Hiányoltam a nyugdíjastársaimat, 8-an
voltunk csak. Igaz, ez már nem nekünk szól, de olyan jó volt
látni a sok fiatalt, a megannyi gyereket! Van utánpótlás,
köszönet a szervezőknek mindenért! Mi a templomi énekkart
hallgattuk meg, majd hazamentünk.
Június 22-én (szerdán), délután 5 órai kezdéssel a Hold Otthon
nyugdíjas házban tartjuk összejövetelünket. Szeretettel és jó
egészségben várok mindenkit! Aki nem tud jönni, kérem,
jelezzen telefonon (06-26-372-456).

Szeretettel üdvözlök mindenkit:  Márta

A Nyugdíjas klub hírei
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A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő
Közhasznú Egyesület közgyűlése 2016. április 29-én elfo-
gadta az Egyesület 2015. évi beszámolóját. Ennek rövid
összefoglalását tesszük most közzé a Telki Napló hasáb-
jain. A teljes változat a számviteli beszámolóval együtt
olvasható a www.kokukk.hu honlapon.

Programok 2015-ben
Március 13-án, pénteken este megkoszorúztuk a névadónk,
Kodolányi János író szülőházán elhelyezett emléktáblát. 
Április 24-én, pénteken irodalmi estet tartottunk az óvoda
aulájában. Ezúttal Szlukovényi Katalin Radnóti-díjas költőt,
műfordítót hívtuk meg. Április 11-ére, a költészet napjára pedig
„Vers a kapukra” felhívásunkkal hívtuk játékos ünneplésre a
telkieket.
Április 25-én, szombaton délelőtt került sor a szokásos tavaszi
falutakarításra. Ennek keretében a Tulipán, az Őszapó és a
Muskátli utcai játszótereken festettünk padokat és más
eszközöket, szedtük össze a szemetet. Az akcióban 17
önkéntes vett részt. 
Október 17-én, a Falukáposztája kísérő programjaként dél-
szláv táncházat szerveztünk a pécsi Vizin zenekar meghívásá-
val, az önkormányzattal közös finanszírozásban. A táncháznak
kb. negyven vendége lehetett az este folyamán.
November 20-án, pénteken az iskolában tartottuk a KoKuKK
Egyesület őszi gyerekirodalmi délutánját. Vendégünk volt
Mészöly Ágnes, a Sünimanó és a Darwin-játszma című
könyvek szerzője. A beszélgetés után a gyerekek kézműves
foglalkozáson vettek részt és volt finom uzsonna is. A program-
nak kb. 25 résztvevője volt.

Egyéb tevékenységek az év során
Március 31-én az Egyesület több tagja részt vett a Pilisi Park-
erdő Zrt. által szervezett, a készülő 10 éves erdőtervet
bemutató lakossági fórumon. A fórumról beszámoltunk a Telki
Napló 2015. áprilisi számában.
2015-ben is folyamatosan működött 2011 szeptemberétől
élő, kétheti termelői piacunk, a Vásár-nap. A piacszervezés
feladatait az egyesület önkéntesei látják el.

2014-ben a KoKuKK Egyesület a telki és a budajenői önkor-
mányzattal és több helyi civil szervezettel együtt
kezdeményezte egy XVIII. századi kápolnarom felújítását a
két falu határán, a régi pátyi út mentén. 2014 során pénzbeli
és természetbeni adományokat gyűjtöttünk, elkészültek a ter-
vek, és kivitelezőket találtunk a kulcsmunkálatokra. 2015
nyarán megvalósult a kápolna előtt megcsúszott rézsű stabi-
lizálása, az ősz során pedig a falak és a boltozatos mennye-
zet, valamint a tető helyreállítása. A tél beálltával az épület
tető alá került. A munkálatokról beszámoltunk a Telki Napló
2015. márciusi és 2016. januári számában.

Közhasznúság, bankcsőd
Az Egyesület 2014 áprilisában a 2011. évi civil törvénynek és
az új Ptk-nak megfelelően módosította alapszabályát, majd
folyamodott a Budapest Környéki Törvényszéknél közhasznú
státuszának az új előírások szerinti megerősítésére. Az
erről szóló végzés sok jogi hercehurca után 2015. október
20-án jogerőre emelkedett. Az ügyintézésben komoly szak-
mai támogatást kaptunk a Tamási & Társai Ügyvédi Irodától.
A Buda Regionális Bank 2015. évi csődje a KoKuKK
Egyesületet is érintette. Az OBA azonban mind az egyesület
saját számláján, mind a kápolnafelújítás céljára nyitott,
elkülönített számlán tartott összeget 100%-ban megtérítette.
Jelenleg mindkét számlát az OTP Bank budakeszi fiókja
vezeti.

2015-ben támogatóink voltak:
Telki Község Önkormányzata; Pipacsvirág Általános Iskola;
Telki Óvoda; Telki Napló; Hambuch Bt.; dr. Tamási Bertold és
a Tamási & Társai Ügyvédi Iroda; Csiki Mária; Hamvas
Ferenc; Westberg Építőipari és Kereskedelmi Kft.; Domokos
Attila építési vállalkozó; Kaiser Gusztáv asztalos; Nagy Sán-
dor kőműves; Hámos Kft.; Öreg Ház Étterem; Bartos Gyárfás
kifőzdéje; 18 magánszemély személyi jövedelemadója 1%-
ával; számos önkéntes, akik a játszótérszépítésben és a
kápolna-felújításban segítségünkre voltak
Ezúton is köszönjük a segítségüket!

KoKuKK 2015

Az Egyesület 2015. évi gazdálkodását a következő táblázatban foglaltuk össze:
Bevételek, kiadások megnevezése  Összeg Ft-ban Költségtétel tartalma, megjegyzés
koszorúzás 5 000 koszorú
falutakarítás 26 825 festék, ecsetek, smirgli, szemeteszsák
költői est 44 295 tiszteletdíj, virág, uzsonna
délszláv táncház 50 000 tiszteletdíj
gyermekirodalmi est 58 180 tiszteletdíj, virág, uzsonna
PROGRAMKÖLTSÉG ÖSSZESEN 184 300
KÁPOLNAFELÚJÍTÁS 403 985 támfal építése, falazóívek kifűrészelése, bankköltség
MűKÖDÉSI KÖLTSÉG 53 767 könyvelés, bankköltség, közjegyzői díj
KÖLTSÉG MINDÖSSZESEN 642 052
önkormányzati támogatás 100 000 2015. évi civil pályázat. A támogatással határidőre elszámoltunk.
Hambuch Bt. adománya 21 542 a közösen működtetett piac 2014. évi teljes nyeresége
1% tárgyévi felhasználása 131 852 Tovább tartalékolva 278 ezer Ft.
kápolna-adományok tárgyévi felhasználása 403 985 Tovább tartalékolva 2016-ra 888 ezer Ft.
tagdíj 14 000
kamatbevétel 360
BEVÉTEL ÖSSZESEN 671 739
Tárgyévi eredmény 29 687 számviteli beszámolóval egyezően
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Minden egyszerűen ment, mint az ismert mondókában:
Ez elment vadászni (januárban pár ember összeült és
szövetkezett a műfüves pálya felújítására).
Ez meglőtte (a legsürgősebb feladatra, a háló cseréjére a
képviselő-testület 1 millió forintot szavazott meg).
Ez hazavitte (Norbi tényleg hazavitte a hálót Mátészalkáról).
Ez megsütötte (a Hambuch Bt. dolgozói és legalább 10
önkéntes társadalmi munkában 2 nap alatt felrakta a hálót).
Ez az icike-picike pedig mind megette (a munka elkészültével
gyerekek lepték el a pályát és - gondolom - örültek az újnak).
Mint minden mesének, ennek a történetnek is vannak tanulsá-
gai. A legfontosabb az, hogy értelmes, sokakat érintő feladat
megoldására össze tud fogni a közösség. Voltak kételyeim,
még a munka megkezdése előtti napon is. Ám aztán jöttek az
emberek. Én csak pénteken voltam ott 2 órát, de mások egész
napokat dolgoztak végig. Szép volt fiúk és Zsuzsa néni!
A testület sem gondolkodott sokat a pénz megszavazásánál,
mert ami kell, az kell. Mégis csak a legfontosabb közösségi
terünkről van szó, szerintem.

Tanulságos volt látni azt is, hogy a még félkész hálónak milyen
lelki nyugalommal dőlt neki pár iskolás. Feri bácsi - a maga
közismerten tapintatos stílusában - rájuk szólt, mire a lányok
csodálkozva azt válaszolták, hogy ők nem is tudtak arról,
hogy valami rosszat tesznek. Hát persze, kedves tanárok és
szülők! Ha nem mondjuk nekik, ha nem szólunk rájuk, akkor
mit várunk?!
Folytatás következik. Ősszel nekiugrunk a műfüves borítás
cseréjének. Ez sokkal nagyobb falat, kb. 11 millió forint lesz.
Főleg (70%-ban) Tao-pénzből, 30%-ban pedig saját forrás-
ból finanszírozzuk. A Tao-forrás összegereblyézéséhez
keresünk egy nagyobb céget, aki szinte egymaga, vagy a már
meglévő kisebb támogatókkal együtt képes a finanszírozást
biztosítani. Várjuk a jelentkezőket! A 30% saját erőhöz ön-
kormányzati pénzre számítunk, de nem kizárólag. Nagyon
remélem, hogy újra képesek leszünk adakozni és magán-
adományozóként egy nagyobb összeget vállalni. Ne felejtsük
el, a pálya építésénél ez egyszer már sikerült. Hajrá focisták,
hajrá apukák!

Takács Zoltán

Nagy Zsófia (11 éves), és testvére, Nagy Laura (12 éves), a
Magyar Kempo válogatott tagjaként részt vettek a 13. IKF
Világbajnokságon, amelyet 2016. április 20-a és 22-e között
rendeztek Bukarestben.
A Pipacsvirág Általános Iskola növendéke, Nagy Zsófia
korosztályában semi kempo, valamint kempo kumite
versenyszámokban sem talált legyőzőre és mindkét szám-
ban aranyérmet szerzett. 
Nagy Laura korosztályában fegyveres formagyakorlatban
(nunchakuval) első helyezést ért el, míg kempo kumitében a
14-16 éves korosztályban indulva lett győztes.
Gratulálunk sikereikhez!

Van hálónk!

Testvérek győzelme
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Bár a Telki Portál felhívta rá a figyelmet, aki nem szerzett
időben tudomást róla, igencsak meglepődhetett 2016. április
23-án, szombaton délután, amikor nem mindennapi járművek
haladtak keresztül falunk útjain.

Egy főként 1985 előtt gyártott oldtimereket (és néhány
youngtimert is) felvonultató autós rendezvény, a Hungaria
Classic útvonala érintette ugyanis Telkit. A veteránautós túra
Tatáról indult és falunkon áthaladva Budapesten ért célba,
közben bejárva a környék szép tájait.

Különleges járművek Telki útjain
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A Pilisi Parkerdő Zrt. nagyszabású kerékpár-turisztikai
fejlesztésének köszönhetően 2016. április 27-től 9
„Parkolj és bringázz!” (P+B) ponttal és 28 kijelölt bicikli-
túrával, egy csaknem 600 kilométernyi ajánlott erdei
kerékpáros útvonal áll a kirándulni vágyók ren-
delkezésére. A Pilist, valamint a Visegrádi és a Budai-
hegységet átszelő Pilis Bike bicikliút-hálózat a túra-,
illetve a szabadidő kerékpárosok igényeit egyaránt szem
előtt tartva valósult meg.
A Parkerdő által kezelt mintegy 65 ezer hektáros terület
közvetlen közelében mintegy 3 millió ember, tehát az ország
lakosságának egyharmada él, évente csaknem 20 millió láto-
gatónapot regisztrálnak. Az erdőgazdaság tapasztalatai
szerint egyre többen keresik fel két keréken az erdőket, a
kerékpáros turizmus, és a kerékpáros turizmusról való gondol-
kodás az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment
keresztül. Így közjóléti és turisztikai fejlesztései sorában – a
természetvédelmi és erdőgazdálkodási szempontok
figyelembevétele mellett – a Pilisi Parkerdő Zrt. kiemelt
céljává vált az erdei kerékpározás infrastrukturális és kényel-
mi feltételeinek korszerű, minden igényt kielégítő biztosítása.
A túrakerékpárosok ugyanis minél változatosabb és hosszabb
útvonalakon szeretnének kerekezni, a városban élő szabad-
idő kerékpárosok legnagyobb problémája ezzel szemben az,
hogy örömmel bicikliznének a természetben, ám a legtöbbjük
nem szívesen használja a belvárosból az erdőkbe vezető
kerékpárutakat. A Pilis Bike projekt az egyre növekvő
közösségi igényeknek megfelelően így két szinten kínál
megoldást:
– Kilenc, személygépkocsival könnyedén megközelíthető,

úgynevezett „Parkolj és bringázz!” (P+B) kiindulópontról,
különféle távú és nehézségű túrákkal mindenki számára
elérhetővé teszi az erdei kerékpározás lehetőségét –
például a Budakeszi Vadasparktól, a szentendrei
Skanzentől, vagy Nagykovácsitól;

- A túrakerékpárosok számára pedig az eddiginél is hosz-
szabb és komplexebb útvonalhálózatokat alakítottak ki.

Mivel a Pilis Bike kijelölt úthálózatának egy része az
erdőterületeken kívül halad, az érintett önkormányzatok,
valamint a Magyar Természetjáró Szövetség, illetve
kerékpáros szervezetek bevonásával, széleskörű szakmai
egyeztetés során ölthetett végleges formát a nagyszabású
kerékpár-turisztikai fejlesztés.

A Pilis Bike összefüggő,
csaknem 330 km-es
úthálózatához a Pilisi Park-
erdő Zrt. munkatársai erdei
üzemi utakat nyitottak meg
és erdészeti utakat kötöttek

össze, új túraútvonalakat jelöltek ki, továbbá információs
táblákat helyeztek ki és új jelzéseket festettek. Fontos, hogy a
kerékpározók előtt megnyitott erdészeti utak nem
kizárólagosan kerékpáros turistaútvonalak, ezeken a jövőben
továbbra is várható erdőgazdasági jellegű forgalom. A
kerékpárosok útját ezen kívül gyalogosok, köztük gyerekek,
és erdei állatok is keresztezhetik. A kerékpározást az
erdőben is a szabályok betartása teszi biztonságossá.
Két közeli „Parkolj és bringázz!” (P+B) pont:
- Budakeszi Vadaspark - GPS: N47° 31' 32,25" E18° 56'

06,10"
- Nagykovácsi - GPS: N47° 34' 33,59" E18° 53' 04,35"

További részletek a Pilis Bike honlapján elérhetők:
pilisbike.hu

Forrás: parkerdo.hu

Ezekben a hónapokban a legaktívabbak a kullancsok. A
közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és ter-
jeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfer-
tőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban
a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyul-
ladás fordul elő. Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel a
betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás
esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
A kullancsok vérszívó ízeltlábúak, számos állatfaj, elsősor-
ban madarak és emlősök (háziállataink is), kisebb arányban
hüllők lehetnek gazdaszervezeteik. Európa legnagyobb
részén, így hazánkban is a közönséges kullancs a leggyako-
ribb fajuk. Magyarországon két aktivitási csúcsot figyelhetünk
meg: az első március végétől június elejéig tart, a második,
kisebb csúcs pedig szeptemberben jelentkezik.

A kullancsok általában a levelek, fűszálak végén kapaszkod-
nak meg, alkalmas pillanatot keresve arra, hogy az arra járók
tollazatára, bundájára, ruházatára felkapaszkodjanak. A
közönséges kullancs legnagyobb számban a gazdag, sűrű
aljnövényzetű erdőkben, bokros-fás területeken fordul elő,
de megtalálható városi parkokban, játszótereken, kiskertek-
ben is.
Fontos tudni, hogy csak a kullancsok egy része hordoz
kórokozót, és az ilyen ízeltlábúaknak is csak egy része adja át
azt vérszívása során az embernek. A patikában kapható „kul-
lancsteszt”, amely a vért szívott kullancs Lyme-kórokozó pozi-
tivitását képes kimutatni, nem ad 100%-os bizonyosságot.
Éppen ezért fenntartásokkal kezelendő, hiszen nem alkal-
mas az ember betegségének megállapítására. Amennyiben a
kullancscsípést követően betegségtüneteket (pl. bőrtünet,

Átadták az erdei kerékpáros
úthálózatot

Mire figyeljünk a kullancsszezon 
idején?
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Hirdessen a honlapon!

A Telki Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos honlapja.
Olvasói jellemzően a közel 5000 fős település és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a
községbe költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.

Telki sajátos szociokulturális összetétele miatt országosan is a
legnagyobb internet penetrációval rendelkező település - gya-
korlatilag minden háztartásban van egy vagy több internet hoz-
záférés, és a lakók aktívan használják is a világhálót a
tájékozódásra, valamint ügyeik intézésére. A kiemelkedő vásár-
lóerejű közösség első és egyetlen portál jellegű honlapja a
telki.hu, amely a helyi kommunikáció fő csatornája.

A honlap érkezési sorrendben fogadja a hirdetőket. A honlap
szerkesztősége fenntartja a jogot egyes hirdetések visszau-
tasítására, amennyiben annak tartalma vagy stílusa nem felel
meg a honlap szemléletének. A hirdetéseket korrektúrázva, kész
anyagként fogadjuk. Leadási határidő nincs, a hirdetéseket
folyamatosan várjuk. A hirdetés árának befizetése feltétele a
megjelenésnek.

Érdeklődni lehet:
A hirdetések árairól és a jelentkezés további feltételeiről
érdeklődni hétköznaponként, munkaidőben a
- munkaugy@telki.hu email címen,
- a 06-26/920-806-as telefonszámon,
- személyesen a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,

Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

Ugyanitt érdeklődhet a Telki Napló hirdetési feltételeiről is!

Hulladékszállítási időpontok

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint Telkiben az esedékes szelektív
(műanyag, papír) hulladékgyűjtés június 9-én
lesz. A zöldhulladékot legközelebb június 13-
án viszi el a szolgáltató.

A 2016. évi további szelektív hulladék elszállítási napok a
következők:

Műanyag, papír: június 9., 23., július 7., 21., augusztus 4.,
18., szeptember 1., 15., 29., október 13., 27., november 10.,
24., december 8., 22. (műanyag bármilyen áttetsző zsákban,
papír kötegelve)

Zöldhulladék: június 13., 27., július 11., 25., augusztus 8.,
22., szeptember 5., 19., október 3., 17., 29., november 14.,
28., december 12. (előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhul-
ladékos zsákban)

Lomtalanítás: 
Évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el.
Időpont a Zöld Bicske ügyfélszolgálatán kérhető, lehetőleg
e-mailben (info@zoldbicske.hu).

A települési vegyes (kommunális) hulladék gyűjtése a
megszokott módon és időpontban, szerdánként zajlik.

izomfájdalom, láz, fejfájás, stb.) tapasztalunk, forduljunk
orvoshoz!
A vérszívás és a kórokozók átvitele ellen egyénileg számos
módon védekezhetünk. Ezek közül a legfontosabbak:
Erdei túrák alkalmával használjunk kullancsriasztó szereket,
amelyeket a bőrünkre, esetenként pedig a ruházatunkra jut-
tathatunk. A riasztószereket mindig a használati utasítás
szerint alkalmazzuk, amelyből azt is megtudhatjuk, hogy
milyen gyakran (hány óránként) javasolt az adott készítmény
ismételt alkalmazása.
Ha a túra/séta során világos színű ruházatot viselünk, akkor
azon könnyebben észrevehetjük a ránk kapaszkodó, sötét
színű kullancsokat.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőrbe fúródott,
táplálkozását megkezdő kullancs mihamarabbi felfe-
dezésének és eltávolításának fontosságát. A korai eltávolítás
a kórokozók átvitelének megakadályozására is alkalmas.
A kullancs eltávolításához legalkalmasabb egy vékony hegyű
csipesz, amellyel a kullancsot a bőrhöz minél közelebb
foghatjuk meg anélkül, hogy az utótestét összenyomnánk. A
megragadott kullancsot határozott mozdulattal húzzuk ki a
b ő r b ő l .
A kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás
megelőzhető védőoltással.

Mivel a megfertőzött haszonállatok teje is közvetítheti a
vírust, fontos a nyers kecske- és tehéntej fogyasztás előtti
forralása, amellyel a kórokozó elpusztítható.
A sebet, ha lehetőség van rá, langyos, szappanos vízzel
öblítsük le. Előfordulhat, hogy a kullancs eltávolításakor a
bőrben marad a sebben apró, visszahajló horgocskákkal
rögzült szájszerv. Ez azonban már a kórokozó-átvitel szem-
pontjából nem jelent veszélyt; így ha nem tudtuk kiszedni,
akkor, mint egy apró szálka, idővel magától kilökődik a bőr-
ből. Célszerű a befúródott kullancs helyét és eltávolításának
idejét a naptárba feljegyezni, hogy az esetleges
betegségtünetek megjelenésekor az orvost tájékoztathassuk
a kullancscsípés időpontjáról.
Aki a következő időszakban hosszabb kirándulást vagy
szabadtéri programot tervez, lehetőleg kerülje el a kullan-
csokban gazdag, sűrű aljnövényzetet, bozótost, valamint az
erdőkben csak a kijelölt gyalogutakon haladjon, és
használjon kullancsriasztó szert. Ha a bőrünkbe befúródott
kullancsot időben felfedezzük és eltávolítjuk, akkor nem
kerülhetnek a kórokozók a szervezetünkbe, ugyanis az állat
jellemzően csak a beszúrást követő néhány óra múlva juttat-
ja fertőzött nyálát az emberbe. Hazaérve mindenképpen tart-
sunk kullancsvizitet!

Forrás: ÁNTSZ
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

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

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

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.
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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született: 

Végh Tamás és Fényes Ágnes második gyermeke: Végh
Levente

Sok boldogságot kívánunk!
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Párkányok, kerítésfedlapok,
kémény és támfal fedő kövek,

méretre gyártása.
Műkőből, Mészkőből,

Gránitból
Minőségi kivitelben,

rövid határidővel és reális
áron!

06 20/4 917-214 
vagy

06 23 340-270
www.zsambeksirko.hu

Kéthetente lehet az 
ügysegédhez fordulni 

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala
mostanáig havi egy alkalommal tartott ügysegédi ügyfélfo-
gadást Telki Község Polgármesteri Hivatalában. 2016
júniusától azonban kéthetente, minden páros hét csütörtökén
13-tól 16 óráig lehet felkeresni településünkön az ügysegédet,
a helyben történő ügyintézés érdekében.
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Előző számunkban a közpark kapcsán már megemlítettük
az iskola előtti területen elhelyezett Mandulás kislányt, amely
immáron 3 éve vidítja fel a gyermekeket és minden arra járót.
Sokan talán még emlékeznek rá, hogy egy közösségi, online
szavazást, majd a következő körben egy helyi szakmai zsűri
döntését követően került kiválasztásra a Képzőművészeti
Egyetem végzős szobrásznövendékeinek pályázatai közül az
alkotás, amely az első tervek szerint a majdani közösségi ház
udvarán, a régi posta épülete előtt került volna felállításra.

Azonban mivel a közösségi ház 2013-ban még messze volt a
kivitelezéstől (forráshiány okán még ma is csupán terv a
létrehozása), így falunk vezetése, valamint a szobor
mecénása, Takács Zoltán úgy döntöttek, ideiglenesen (bár
elképzelhető, hogy végleg), a közparkban helyezik el Ciubuc
Malvina bronzból készült művét.

szb

Nevezetességeink:  szobor


