


2017. január elsejétől
várhatóan újabb komoly vál-
tozás várható az általános isko-
lai oktatás területén.

Az Országgyűlés törvénymó-
dosításának értelmében az
állam lesz a közoktatási
intézmények működtetője és
fenntartója, és azon önkor-
mányzatok – mi ide tartozunk –,
akik korábban vállalták iskoláik
üzemeltetését, januártól elve-
szítik rendelkezési jogukat ezen
a téren.

Klebelsberg Központ néven több mint ötven tankerületi
központ jön létre az országban. Mi az Érden szerveződő
központhoz tartozunk majd.

A döntéshozók szerint a vegyes fenntartás országosan nem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Telkire ez az észrevétel
nem vonatkozik, mi mindent megtettünk, hogy saját feladatunk
ellátásán túl a KLIK feladataiból is magunkra vállaljunk
néhányat, az oktatás korábbi színvonalának megőrzése
érdekében.

Jelenleg az intézmények több mint ötven százalékát az önkor-
mányzatok működtetik. Az állami működtetéshez szükséges
forrásokat a Kormány részben a költségvetés átcsopor-
tosításával, részben az önkormányzatokra kivetett szolidari-
tási hozzájárulás révén teremti meg. Telki esetében ez
várhatóan nem jelent befizetést, mert a relatív alacsony
iparűzési adóbevétel nem éri el az elvonás szintjét. Telki, mint
önkormányzat továbbra sem „gazdag”.

Az iskolák bizonyos kiadások felett gazdálkodnak, kismértékű
beszerzéseket végezhetnek és részleges munkáltatói jogkör-
rel bírnak majd.

Az iskola épületének további bővítése jelenleg megtorpant,
mert a bővítés menedzselésével érintettek az ex-lex állapot
miatt bizonytalanságban vannak. Minden szükséges fórumon
jeleztem a helyzetet, és kértem, hogy külön eljárásban vizs-
gálják a már megkezdett, két ütemre bontott fejlesztési tervet,
mert ha az átalakulások miatt késedelmet szenved a
fejlesztés, akkor az állami kezelésbe vétel rögtön férőhely-
hiánnyal kezdődik majd.

Az iskola tulajdonjoga jelenleg még az önkormányzatnál
marad, azonban a használati jogokkal már más a helyzet,
mert a vagyonkezelő az állam, illetve az ezzel megbízott
szervezet lesz. Jelenleg még nem jelentek meg a végrehajtási
rendeletek, és folyik a részletes kidolgozása az olyan
részkérdéseknek, mint hogy mi lesz az eljárás a délutáni
intézményhasználattal kapcsolatban, hogyan és milyen
feltételekkel mehet be az önkormányzat, az önkormányzat
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partnerei, a sportolók, a kulturális élet szereplői és a civilek
az önkormányzat tulajdonában lévő épületbe, és ki fizeti,
milyen alapon a rezsiköltséget erre az időszakra. Sok tehát a
tisztázatlan részletkérdés.

A következő fél évben az önkormányzat mindent úgy tesz,
ahogy korábban tette, tehát megtörténik a nagykarbantartás,
az iskola épületének szükséges felülvizsgálata, mert a tőlünk
telhető legjobb állapotban szeretnénk átadni iskolánk

épületét, bízva abban, hogy hasonló gondossággal jár majd el
az új vagyongazdálkodó.

A jövőre készülve újragondoljuk a megkezdett program-
jainkat, például az informatikai fejlesztési programot is. Mivel
az önkormányzat közvetlen kapcsolata megszűnik az iskolá-
val, kiemelt fontosságúvá válik és felértékelődik az iskolai
alapítvány szerepe. A szülők és az önkormányzat is ezen a
szervezeten keresztül tud majd segíteni az iskolának és javí-
tani az iskolai körülményeken.

Első hivatalba lépésem első napjától kezdve az iskolát tar-
tottam a legfontosabb közéleti intézményünknek és minden
lehetséges konstruktív lépést megtettem az iskola ügyéért. Az
átpolitizált, értelmetlen tiltakozásnak azonban nem sok
értelmét látom. Meggyőződésem, hogy Telki önkormányza-
ta jó gazdája volt az oktatás ügyének és jó gazdája tudna lenni
most is. Bízom benne, hogy az új rendszerben is legalább
olyan figyelem és gondos törődés jut a telki Pipacsvirág Ma-
gyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára, mint koráb-
ban. Mindent meg fogunk tenni a jó együttműködés érdekében,
és hogy az új fenntartó munkáját segítsük, hisz a mi gyer-
mekeink környezetéről van szó.

Deltai Károly
polgármester
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A körforgalom építésének menetét befolyásoló tényező, hogy
az eddigi munkálatok során nem várt közművezetékek
sokaságát találták meg. Ezek kiváltása elkezdődött, azonban
a folyamat akadályozza a kivitelezés tervek szerinti haladását,
mivel rendkívül időigényes!

Az első lezárások
A Muskátli utca elejét a június 13-i héttől kezdődően
lezárták, így az utca a Fő út felől csak kerülővel érhető el
(tekintse meg illusztrációnkat!). Ez a Fő út forgalmát nem
érinti!
A Fő úton eközben részleges lezárás van érvényben, ami
lámpás forgalomirányítással és sebességkorlátozással jár az
adott szakaszon!
A munkálatok miatt a környéken ne megszokásból közleked-
jenek, fokozottan figyeljék a kihelyezett táblákat, lámpákat!
Kérjük az érintett szakaszon haladók türelmét!

Körforgalom: zajlanak a munkálatok
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2015. évi belső ellenőrzés

Telki község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszá-
molót.

Intézményvezetői pályázat

A testület úgy határozott, hogy a Telki Pipacsvirág Magyar -
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői
feladatainak ellátására kiírt pályázat során, az intézmény-
vezetői feladatok ellátására a szakmai és vezetői
elképzelések alapján Dudits Krisztina Katalint javasolja ki-
nevezni.
(A témáról bővebben külön cikkünkben olvashatnak.)

Alapító okirat módosítása

A képviselő-testület jóváhagyta a Telki Óvoda Alapító okiratá-
nak módosítását, és egységes szerkezetbe foglalva elfogadta
azt.

Beszámoló a tavalyi költségvetésről

A testület - elfogadva a 2015. évi költségvetésről szóló
beszámolót - megalkotta a 7/2016. (V.31.) számú Ö. ren-
deletét.

Beszámoló az első negyedéves büdzséről

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2016. évi költ-
ségvetés I. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót.

Környezetvédelmi Alap felhasználása

A testület elfogadta a Környezetvédelmi Alap 2015. évi fel-
használásáról szóló beszámolót.

Pályázat az óvoda fejlesztésére

A képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be
a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavál-
lalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra, a
Telki, Tengelice utca 3. alatti óvodaépület bővítésére.

Fejlesztések támogatása

A testület jóváhagyta, hogy a 2016. évi központi költségvetés-
ről szóló, 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pontja, az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések C. alpont-
ja szerinti, belterületi utak, járdák, hidak felújítása támo-
gatására az önkormányzat pályázatot nyújtson be.

A beruházással érintett útszakaszok: Rákóczi utca (19. hrsz.),
Fő utca (148. és 647/40. hrsz.), Pipacs utca (368. hrsz.).
Az önkormányzat a bruttó 13 millió 893 ezer 389 forint támo-
gatási összeghez a bruttó 4 millió 631 ezer 130 forint önerőt
a település 2016. évi költségvetésének általános tar-
talékkeretéből biztosítja.

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

A képviselő-testület - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva – az önkormányzat 2016. június 1-től
hatályos Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta (egyben a
21./2012. (III.27.) határozattal elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatát hatályon kívül helyezte).

Térítésmentes átruházás

A testület úgy határozott, hogy a Lejtő u. 3. szám alatti (1105.
hrsz-ú) ingatlan beépítetlen területének tekintetében
ajándékozási szerződést köt az ingatlan 783/131463 tulaj-
doni hányaddal rendelkező tulajdonosával.

Szabadidős rendőr foglalkoztatása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közterületi
járőrszolgálat biztosítása érdekében, a fegyveres szervek
hivatalos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló,
1996. évi XLIII. Tv. 25.§. C) pontja alapján, a 65.§ ren-
delkezésének figyelembe vételével, havi maximum 40 óra
időkeret erejéig további megbízási jogviszonyt létesít a Pest
Megyei Rendőrkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság
állományába tartozó Czelvikker Máté rendőr
főtörzsőrmesterrel.

Beszámoló gyermekvédelmi ügyekben

A testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó, 2015. évi gyámügyi feladatokról, és a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi tevékenységről, valamint a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

Társulási megállapodás módosítása

A képviselő-testület elfogadta a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását.

Gördülő fejlesztési terv módosítása

A testület úgy határozott, hogy a víziközművek 15 éves
Gördülő fejlesztési tervének módosításait elfogadja azzal,
hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi
költségvetés elfogadásától függően, a rendelkezésre álló
keretek mértékéig történhet.

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.
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Elővásárlási jog

A képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a Telki, 925/5.
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván
élni.

Június 13.

Közbeszerzés elbírálása

A képviselő-testület a Telki Község Önkormányzat és
Intézményei (Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola, Telki Óvoda, Telki Polgármesteri Hivatal, Telki
Orvosi Rendelő, Pajta) épületeinek napi takarítási, valamint
nagytakarítási munkálatainak elvégzésével a DIG-BUILD
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t bízta meg, a 2016.
augusztus 14-től 2019. augusztus 14-ig tartó időszakra.

Ingatlan értékesítése

A képviselők nem támogatták a Telki, Sármány u. 1370. 
hrsz-ú ingatlan vételére érkezett, a testület által korábban elfo-
gadott vételárhoz viszonyítottan csökkentett összegű vételi
ajánlatot.

szb

Útjavítások: kevesebb lesz a
por

Idén is sok helyen végeztek mart aszfaltos útjavításokat Telki
közútjain.
Nagyjából 30 utcában, szinte az összes aszfalt burkolat
nélküliben, nagyobb, összefüggő felületek kerültek javításra,
elsősorban a kátyúsodott helyeken.
A mart aszfaltos javítás előnye a murvás kátyúzással szem-
ben, hogy az adott útfelület kevésbé porzik, ezért alkalmazzák
Telkiben is ezt a módszert.

Bármit továbbra sem 
építhetünk

Habár építési engedélyt nem kell kérni, de a településképi
bejelentési eljárást le kell folytatni!
Habár sok esetben egyes építmények építésére, bővítésére
nem kell építési engedélyt kérni, de ez nem jelenti azt, hogy
csak úgy bármit építhetünk a kertünkben – hívja fel a figyelmet
a Telki Önkormányzat.
Telki község képviselő-testülete a jogszabályban építésügyi
hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött építési munkák
tekintetében 8/2013. (VI. 25.) számú Ö. rendeletével
településképi bejelentési eljárás lefolytatását írta elő. Ennek
keretében meghatározták azon építésügyi hatósági engedély-

hez nem kötött tevékenységek körét, amelyek településképi
szempontból önkormányzati kontrollt igényelnek.
Településképi bejelentési eljáráshoz kötött többek között:
- nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az

építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű,
nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,
bővítése (pl. kerti tároló, stb.)

- meglévő építmény homlokzati nyílászárójának - áthi-
dalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve
színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő - cseré-
je, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoz-
tatása

- nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet
követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgál-
tató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése,
bővítése

- szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautoma-
ta, építmény közterületről látható felületén való elhe-
lyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni,
átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy
újjáépíteni

- közterületi kerítés és azzal egybeépített építmények
építése, átépítése

A településképi bejelentési eljárást az ügyfélnek a pol-
gármesternél kell kezdeményeznie. Az ügyfél által bejelentett
tevékenység akkor kezdhető meg, ha a települési önkor-
mányzat polgármestere a tevékenység végzését önkor-
mányzati rendeletben meghatározottak szerint 8 napon belül
nem tiltotta meg. A tudomásulvételről a bejelentőt igazolás
megküldésével értesíti a polgármester, amely igazolás
meghatározott időtartamra, 6 hónapra szól.

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, minden nap 8-tól 12 óráig.
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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Új igazgatónő az iskolában

Az eddigi intézményvezető, Sarlós Erzsébet mandátuma lejárt,
így a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nemrégiben
pályázatot írt a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola vezetői posztjának betöltésére.
A két jelentkező közül május végi ülésén Telki község
képviselő-testülete - bár döntési jogkörrel nem rendelkezik,
csak véleményezési lehetősége van - Dudits Krisztina Kata-
lint javasolta iskolaigazgatónak.
Bemutatkozásakor a magas színvonalú szakmai munkára
való törekvést jelölte meg első számú céljának az 52 éves,
eddig (Budakeszin) igazgató-helyettesként dolgozó jelölt, aki
elárulta, két ciklusra tervez. Pedagóguskarrierje egyik csúcsá-
nak tartaná, hogy egy ilyen intézményt irányíthat. Kiemelte, a
hagyományokat szeretné megőrizni és továbbvinni. Fontos
számára a felzárkóztatás és a tehetséggondozás egyaránt.
A hivatalos kinevezésre lapzártánkat követően kerülhet sor.

Új cég végzi a takarítást

A képviselő-testület a Telki Község Önkormányzat és
Intézményei (Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, Telki Óvoda, Telki Polgármesteri Hivatal, Telki
Orvosi Rendelő, Pajta) épületeinek napi takarítási, valamint
nagytakarítási munkálatainak elvégzésével a DIG-BUILD
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t bízta meg, a 2016.
augusztus 14-től 2019. augusztus 14-ig tartó időszakra.
Így szólnak a száraz tényadatok a legutóbbi képviselő-
testületi ülés beszámolójában, azonban érdemes szót ejteni
az előzményekről is.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nem-
régiben ellenőrzést tartott az iskolában, megállapítva, hogy -
a korábban beérkező panaszokat megerősítve - problémák
merültek fel az eddigi takarító cég munkája kapcsán. A cég
szerződése leárt, a testület közbeszerzést írt ki a feladat
ellátására, amely a cikk elején olvasható eredménnyel zárult.

Karbantartás az intézmények-
ben

Az intézmények, köztük az iskola és óvoda épületeinek
átfogó, teljes körű karbantartására a nyár folyamán kerül sor.
Ezalatt minden szükséges munkálatot elvégeznek, hogy az új
tanévben kiváló állapotban lévő épületeket vehessenek majd
birtokba a kisebbek és nagyobbak.

Az alapítványon keresztül
vezethet a támogatások útja

Az eddig napvilágra került információk alapján a Pipacsvirág
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épülete
hamarosan állami kezelésbe kerülhet, így megszűnhet a
közvetlen kapcsolat az iskola és az önkormányzat között.
Deltai Károly polgármester tájékoztatása alapján a megvál-
tozó helyzet miatt ezentúl az Óvoda-Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítványon keresztül juthat el mindennemű támo-
gatás az intézményhez. A polgármester lapunknak elmondta,
a magánszemélyek és az önkormányzat számára is ez lesz a
járható út a fejlesztésekhez (pl. a zajló informatikai prog-
ramhoz) történő hozzájárulások számára.

Lapunk új sorozatot indít, amellyel a Pipacsvirág Magyar
– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó
tanárokat szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni
őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Az interjúk
során elsősorban arról érdeklődünk, milyennek látják a
pedagógusok a telki gyerekeket és az iskolát. Az első
részben Horváthné Toldi Szilvia igazgatóhelyettessel
beszélgettünk.
Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?
2015 szeptemberében érkeztem, és bár angol-magyar szakos
tanár vagyok, igazgatóhelyettesi teendőim mellett a telki
iskolában csak angolt tanítok a felsősöknek.
Milyen érzés itt tanítani?
Nagyon szeretek itt dolgozni, jól érzem magam a bőrömben.

Az elmúlt egy év tapasztalata alapján a gyerekek nagyon ked-
vesek, nyitottak az új dolgokra és a szülők támogatása is
nagyban megkönnyíti a munkánkat.
Általában milyenek a telki gyerekek?
Ahogyan már említettem, átlag feletti az a nyitottság, amivel
az itteni gyerekek a világ felé fordulnak. Az, hogy többnyire
kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkeznek, nagyban
kihat gyermekkoruk minőségére is. Sok a jó képességű
köztük, és könnyű őket megmozgatni egy-egy iskolai
esemény, napközis program során.
Miért érdemes a telki iskolába járniuk a gyerekeknek?
Ha 14 éves korukig itt maradnak, több gyermekkoruk lehet és
a felesleges utazástól is megkímélhetjük őket. Ha a szom-
széd fiú vagy lány szintén ide jár, a tanórákon túl is köny-

Iskolai hírek

„Ez egy versenyképes iskola”
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Oktatás

A tavalyi nagy siker után idén félve, de nagy reményekkel
indult az idei Sportnap szervezése. Hamar kiderült, hogy
félelmeink feleslegesek, hisz oly’ sok ember tesz szívesen a
közösségért, ha megkérjük őket.
A második alkalommal megrendezett Jótékonysági Sport-
napra közel ezren látogattak el május 28-án, szombaton. A
remek hangulatú eseményen a vállalkozó kedvű gyermekek és
felnőttek az iskola-óvoda épületében, kertjében és környékén
több mint 25-féle sportot próbálhattak ki. Egyéni sportágként:
kerékpározás, futás, fitness, nordic walking, sakk, petanque,
ping-pong, aerobic, gerinctorna, dinamikus jóga, ritmikus és
esztétikus gimnasztika, TRX, sporttánc, vívás, tollas. Több
küzdősport is bemutatkozott: taekwon-do, kempo, karate,
aikido. A csapatjátékok közül a futballra, röplabdára, kézilab-
dára, teniszre, floorballra, kosárlabdára volt lehetőség. Ezek
mellett a következő sportágakban került sor versenyre: futás,
kerékpározás, floorball, röplabda és foci. A futó és kerékpáros
versenyek rajtjánál pom-pom lányok buzdították az indulókat,
köszönjük a résztvevő gyermekek és a felkészítő szülők
munkáját. Külön köszönet a Telki Bike Teamnek, hogy a
sportolási lehetőségen túl célkapuval, dobogóval is segítették
a rendezvényt. Mindezek mellett a legkisebbek az óvoda
udvarán róhatták az újdonsült KRESZ-pályán a köröket, és
boldogan teljesítették az óvó nénik által összeállított játékos
feladatokat. Minderről inkább beszéljenek a fotók, az ered-
ményeket pedig külön írásunkban összesítjük.
Nagy népszerűségnek örvendett a pecsétgyűjtő verseny, a-
melyre a 441 fő iskolai tanulóból 110 nevezett be, akik
családtagjaikkal együtt összesen 929 pecsétet gyűjtöttek. A
188 gyermekből 35 képviselte az óvodát, akik családtag-
jaikkal együtt 195 pecsétet gyűjtöttek. Az iskolások díja pizza,
fagylalt és torta volt, amelyet egy iskolai napon vettek át a
boldog gyermekek.
Kicsik és nagyok örömére nagyon nagy sikere volt az
adománygyűjtő sátornál a vízipisztoly-töltőhelynek, hiszen
napközben már nyári meleg lett. Szintén jól esett egy kis
hűsítő is, ismét a Hold Café hozta el finom fagylaltjait. A teljes
hasznukat adományként ajánlották fel a futókör és kültéri
edzőpark kialakítására.

A „Vitamin-szigetre” ízletes és egészséges ételekből kóstolót
hozott el nekünk Korsós Gabi, Piszker Mariann és Kristóf Szil-
vi (Napsugár Natúrbolt), akik elkötelezett hívei az egészséges
étkezésnek. Gyűjtésük eredményét teljes egészében a Ten-
gelice utcai óvoda gumiburkolatára fogjuk fordítani.

nyebben és többet tudnak barátkozni. Emellett ez egy
versenyképes iskola, ami széles spektrumon biztosít tehet-
séggondozást. Ezt mutatja az is, nyolcadikosaink milyen nagy
számban nyertek felvételt az első helyen megjelölt
intézményekbe. Pedagógusainkról pedig elmondható, hogy
mindannyian jól képzettek, és érdeklődők, a tanári kar tagjai
lelkesek és lelkiismeretesek.
Van olyan, amin fejleszteni érdemes?
Mindig kitűzünk új célokat és odafigyelünk a problémákra is. Az
idei évben a takarítás kérdése volt az egyik problémás terület,
hiszen biztosítanunk kell a gyerekek számára a tiszta
környezetet, és mostanra az önkormányzattal együtt remél-
hetőleg sikerült megtalálnunk a megoldást. Emellett mindig

szükséges foglalkoznunk a napközis rendszerrel és a menzá-
val is. A jövő évi nagy változás pedig az elektronikus napló
bevezetése lehet, ami segíti a jobb kapcsolattartást a
szülőkkel, akik jobban figyelemmel követhetik gyermekük
haladását is.
Mi a legnagyobb pozitívuma az iskolának?
A legfőbb a gyermekközpontú szemlélet. Azt látom, hogy a
tanárok olyan motiváltsággal állnak a gyerekekhez, ami ritka.
Igazgatóhelyettesként a sakk-logika oktatást emelném ki,
szülőként pedig a barátságos környezetet.
Köszönjük az interjút!

Szilágyi Balázs

Jótékonysági Sportnap 2016
Alapítványi hírek
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A nyár eleji melegben az italok között a legnagyobb sikerre a
„Limonádé-szigetnek” volt, amely a Benke család nagyvonalú
támogatásával jött létre. Benke Gabi és Pápes Piroska egész
nap frissítőkkel kínálták a megfáradt sportolókat. Célzott
gyűjtésük eredménye egy szabadtéri ping-pong asztal lett,
amely még a nyáron telepítésre kerül. Erről később külön is
beszámolunk.
Aki a sportok szünetében megéhezett, az egyszerű, de nagy-
szerű ételekkel űzhette el éhségét, hiszen az iskola zárt parkoló-
ja erre az alkalomra „street-food” ponttá alakult át. Köszönjük
Bicskey Leventének, hogy a rendezvényre szervezte nekünk a
Tésztafeszítő Kisiparost, a CoffeGo csapatát és nem utolsó-
sorban a csapolt sört, és azt a rengeteg sörpadot, ahol
kényelmesen lehetett étkezni! Akinek ez kevés volt, az a
„Tépett food” standnál választhatott magának hamburgert.
Köszönjük, hogy ezek a vállalkozók is adományukkal segítet-
ték az alapítvány céljainak megvalósulását!
Az események zárásaként, az eredményhirdetések után a
nap fénypontja a tombola volt. A gyerekek izgatottan várták a
sorsolást és a jobbnál jobb ajándékokat. Ez alkalommal első-
sorban gyermekeknek szóló, vagy sporttal kapcsolatos
nyeremények vártak gazdára, ezúton is köszönjük a nagysze-
rű felajánlásokat! A tombola 160 nyereménye 12 felajánlótól
érkezett. Köszönjük a Diapolonak, a Decoupage & Art
Alkotóműhelynek, a Berton Világítástechnikának, Máté Miklós-
nak és Családjának, a Sterckx Kft-nek, a Shurekan Aikido
Sportegyesületnek, a Puskás.hu-nak, a Viadukt Sportközpont-
nak és a magánfelajánlóknak! A nap záróeseményén, a sor-
soláson 160-szor hallhattuk, hogy „Hurrá, nyertem, itt van”!

PECSÉTGYűJTÉS EREDMÉNY
ISKOLA ÓVODA

I. helyezett 2.b Margaréta csoport
II. helyezett 4.a Méhecske csoport
III. helyezett 1.b és 3.c Napocska csoport

KERÉKPÁR
FIÚ LÁNY

U7
I. helyezett Gerhát Barnabás Nyikes-Vanó Lola
II. helyezett Vincze Viktor Osztill Kata
III. helyezett Kövér Márk Wiesberger Anna
U9

I. helyezett Máté-Barnabási Ábel Ferencz Kata
II. helyezett Schmauch Kőrösi Ádám Szombati Gréta
III. helyezett Regős Patrik
U11

I. helyezett Bács Levente Angyal Jázmin
II. helyezett Ács Gergő Soós Boróka
III. helyezett Kóczián Olivér Magyari Zsófi
U13

I. helyezett György Áron Szombati Berta
II. helyezett Szűts András Magyari Zsanett
III. helyezett Danó Csongor Korsós Enikő
felnőtt
I. helyezett Komáromi József Karakai Móni
II. helyezett Ferencz Zoltán Kámor Györgyi
III. helyezett Bíró László Király Zsuzsa

FUTÁS 1 KM
FIÚ LÁNY

1. osztály
I. helyezett Fintha Olivér Nyikes-Vanó Lola
II. helyezett Simkó Sára
III. helyezett Lévai Rozina
2. osztály
I. helyezett Máté-Pálmai Benedek  Osvald Anna
II. helyezett Győr ffy Barnabás Zámbó Dóri
III. helyezett Korsós Benedek Gyöngy Szilvia

3. osztály
I. helyezett Jánosi Balázs Pusztai Bogi
II. helyezett Ispán Dorka
III. helyezett Ferencz Kata
4. osztály
I. helyezett Hansághy Gergely Ráduly Kata
II. helyezett Benke Bátor Fórizs Csenge
III. helyezett Garamvári Bálint Józsa Petra
felső évfolyam
I. helyezett Dávid Zsófi
felnőtt
I. helyezett I-II. helyezett
Ráduly Zoltán - Kéringer Gábor Metál Anita
II. helyezett Gyöngy Szilvia
III. helyezett Bíró László       Kassai-Farkas Daniella

FUTÁS 3 KM
FIÚ LÁNY

1-2. osztály
I. helyezett Páva Márton Dura Bogi
II. helyezett Kajtor Matyi Thirring Zsófia
III. helyezett Máté-Pálmai Benedek
Takács Adél

3-4. osztály
I. helyezett Hansághy Gergő Fórizs Csenge
II. helyezett Proszenyák Máté Szűts Angéla
III. helyezett Páva Samu Vukmann Vanessa

5-6. osztály
I. helyezett Thirring Eszter
II. helyezett Korsós Enikő

felnőtt
I. helyezett Zámbó Zsolt Fekete Kapos Dóra
II. helyezett Dávid Gergely Király Zsuzsanna
III. helyezett Komáromi József Páva Hajni

FUTÁS 8 KM
FIÚ LÁNY

alsósok
I. helyezett Hansághy Gergely
II. helyezett Debreczeny Iván
III. helyezett Thirring Gusztáv
IV. helyezett Tamási Konrád

felsősök
I. helyezett Egei Balázs
II. helyezett Németh Marci
III. helyezett Garamvári Máté

felnőtt
I. helyezett Komáromi József Cseresnyés Ágnes
II. helyezett II.-III. helyezett:
Kéringer Gábor - Ráduly Zoltán Thirringné Víg Enikő
III. helyezett Lájer Enikő

RÖPLABDA
I. helyezett Péntek 13. Inotay Zsombor,
Metál Anita, Dobra Éva, Homolya László
II. helyezett Komplikáltak Konényi Krisztina,
Nagy Kálmán, Máté Kata, Vezér Kriszta, Máli Attila,
Szombati András
III. helyezett "A" Tolnai Dorka,
Mrenkó Zsófi, Berezna Virág, Bede Jakab,
Mészáros Vince
IV. helyezett Péntek 14 Homolya Vera,
Fodor Dorottya, Tóthné Judit, Sey-Pacor Levente

FLOORBALL
I. helyezett Meztelen győzők
II. helyezett 1 hetes gatyák
III. helyezett Szuper kecske
IV. helyezett Meztelen csigák
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Sokan talán nem tudják, de a rendezvényt 11 főszervező,
alapítványi önkéntes hozta létre, akik idejükkel, ötleteikkel,
kitartó munkájukkal és nem kevés pénzzel is segítették a
szervezést, megvalósítást, mellettük közel 40 felsős
általános iskolás és gimnazista önkénteskedett és végzett
közösségi szolgálatot a Sportnapon. 
Rengeteg embernek tartozunk még köszönettel: a sok-sok
sportágvezetőnek és elkötelezett szülőnek, akik lehetővé
tették, hogy megismerjük a sok-sok sportolási lehetőséget;
Szabó Marcinak, aki a rendezvény hangulatfelelőse,
„szpíkere” volt, emellett grafikáival segíti az alapítvány
munkáját; Bakos Istvánnak, aki immár második alkalommal a
rendelkezésünkre bocsátotta a teljes hangosítás eszköz-
parkját és munkaidejét; Dr. Irsay Zsuzsának és Dr. Varga
Emmának, hogy jelenlétükkel, pozitív kisugárzásukkal elűztek
minden komolyabb bajt; a polgárőröknek, hogy segítették a
rendezvény és a versenyek biztosítását; Szabó Katának, hogy
a rendezvényt végig fotózta; a telki DigiPrintnek a ked-
vezményes nyomdai segítségért, és végül, de nem utolsósor-
ban mindenkinek, aki dolgozott vagy részt vett a Sportnapon,
adományával segítette a rendezvény sikerét. A Sportnapon
mindösszesen 563 ezer 575 forint adomány érkezett.
Köszönjük! Álmodni sem álmodhattunk volna jobbat!

Koltai Piroska és Oprics Judit - Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány

Fotók: Szabó Kata, Telkiben élő fotós (további képek
megtekinthetőek az alapítvány honlapján)
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Az idei év szeszélyes időjárására jellemző, hogy 2016-ban
talán még nem is volt olyan rendezvény Telkiben, amelynek
kapcsán ne az időjárás szolgálta volna az egyik központi
témát. Nem volt ez másként június 11-én, a Völgy utcai
Bográcsparti és főzőverseny esetében sem!
Szikrázó napsütés mellett zajlottak ugyan az előkészületek,
ám ahogyan a részt vevő csapatok bográcsaiban a finomsá-
gok főni, úgy a sötét fellegek gyülekezni kezdtek. A rettent-
hetetlen csapatokkal azonban nem tudtak az égiek kibabrálni,
hiába próbálkoztak áldásukkal. A kreativitás hamar felül-
kerekedett a természet erőin, és hiába folyt patakokban az
utcán is az esővíz, a különböző megoldásokkal - pl. az
állványra erősített esernyővel - védett tűzön és edényekben
tovább zajlott munka.
A kissé elhúzódó eredményhirdetés idejére azonban már
ismét sütött a nap, így a boldog győztesek és helyezettek,
valamint a jelenlévő vendégsereg nagy örömére a díjak
kiosztását követően kezdődhetett a jó hangulatú utcabál.
Köszönet illeti Pardavi Lászlót és Kiss-Leizer Györgyöt, a ren-
dezvény fő szervezőit, a szervező családokat, a
zsűritagokat és a finomságok készítőit!

szb

A főzőverseny eredményei:
1. Árnyas közjáték csapat; étel: Slovenská Kapustnica

(Rédey Iván csapata)
2. Bab herceg csapat; étel: Csülkös bableves (Szollár Csaba

csapata)
3. Pannonhalma Pándzsa klub csapata; étel: Gulyásleves

lángossal

Különleges ételek kategória díjazottai:
1. Telki Húsbolt csapata; étel: Részeg vadmalac az áfonyás-

ban
2. Nagymellény Big size csapata; étel: Kapros káposzta

(Andrásik Attila csapata)
3. Csirkék csapata; étel: Mogyorós csirke (Kofi Awibu csapa-

ta)

Különdíj:
Conderos csapata; étel: Birkapörkölt (Bélik Péter csapata)

Közönségdíj:
Village People csapata; étel: Vaddisznó pörkölt vargányával
(Hárskuti Gábor csapata)

A pálinkaverseny eredményei:
1. Táhen csapata: Irsai Olivér pálinka (Türk Nándor) 
2. Csücsülök csapata: Barack pálinka (Páva Zoltán)
3. Pándzsa klub: Körte pálinka (Siska Sándor)

Bográcsparti: a vihar sem jelentett
akadályt
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Minket is érinthet az 
átalakítás

Sajtóhírek szerint a következő 5 évben a telkiek ellátását is
befolyásoló átalakítások várhatók a budapesti egészségügy-
ben. Az eddigi információk alapján a Szent János kórház
helyét a kelenföldi Etele térre tervezett új „szuperkórház” vagy
a Kútvölgyi veheti át, azonban egyelőre még kevés a konkré-
tum az elképzelésekkel kapcsolatban.

Folyik a hálózatfejlesztés

Telkiben zajlanak a távközlési hálózat javítási munkálatai,
amely érinti a Telekom hálózatát és a Net-Tv kábeleit. A
légvezetékeket áthelyezik, és szükség esetén az oszlopokon
lévő tartószerkezeteket is cserélik.
Lapunk megjelenéséig várhatóan befejeződnek a munkálatok.

Megerősítésre szorult a
kislány

Nemrégiben valaki nekidől-
hetett, így némiképp meg-
gyengült az iskola előtti köz-
parkban található szobor. A
Mandulás kislányt azóta
megerősítették, és pótoltak
egy, a lábazatáról eltűnt man-
dulát is.
Nem árt azonban felhívni rá a
figyelmet, hogy vigyázzunk
nagy értékünkre, a szoborra, ne
másszunk fel rá, ne terheljük!
Becsüljük meg, hogy sokáig
gyönyörködhessünk benne!

szb

Az alábbiakban hasznos tanácsok olvashatók a járművezetők
számára a vadbalesetek elkerülése érdekében.

1. Lassítson! A megengedett legnagyobb sebesség nem azt
jelenti, hogy annyival is kell haladnia. Ha lakott területen
kívül 90 helyett csak 80 km/óra sebességgel megy, jóval
több ideje lesz reagálnia egy esetlegesen hirtelen fel-
bukkanó vadra.

2. Ne mobilozzon! Ha másra figyel, lassabban tud reagálni.
Lehet, hogy egy vad áll az úton a következő kanyarban,
vagy a következő bukkanó mögött.

3. Kapcsolja be a biztonsági övet! Már nem lesz rá ideje,
mielőtt a fékre tapos.

4. Kapcsolja fel a távolsági fényszórót! Így nagyobb területet
láthat át. Szembejövő forgalom esetén természetesen
kapcsolja le a reflektort!

5. Tudjon róla, hogy szembejövő forgalomnál nehezebb
észrevenni a közelben lévő vadállatokat. A sebesség
csökkentése segíthet.

6. Tartson nagyobb követési távolságot! Az elöl haladó gép-
kocsi is ugyanúgy bármikor hirtelen fékezésre kényszerül-
het.

7. Folyamatosan figyelje az út két oldalát is! Vezetés közben
az ember hajlamos elmerengeni - különösen éjszaka egy
kihalt úton.

8. Ha vadat lát, lassítson! A vadállatok kiszámíthatatlanul
viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet,
hogy megugranak és valamelyik irányba vágtatni kez-
denek.

9. Ha egy őzet vagy szarvast látott, számítson többre is!
Általában ezek az állatok csoportokba verődnek.

10. Dudáljon, ha vadállat van az úttesten! A fényszóróba
nézve nem biztos, hogy látják a járművet, a hangjelzés
segíthet nekik, hogy tudják, merről jön a veszély. Vigyáz-
zon azonban, ha az állat nem az úton áll – lehet, hogy a
hangtól megriad és pont a kocsi elé ugrik.

11. Lakott területen belül is találkozhatunk őzekkel vagy más
vadállatokkal. Általában sötétedés után jönnek elő, de
gyakorlatilag bárhol és bármikor felbukkanhatnak.

12. Ha hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsi elé,
vészfékezzen, adjon hangjelzést, de ne rántsa félre a kor-
mányt, még ha így el is üti az állatot! Egy út menti fának
vagy a szemben közlekedő gépkocsinak csapódva sokkal
súlyosabb baleset következhet be.

13. Ha elpusztult, vagy haldokló vadállatot lát az úton, hívja a
112 segélyhívó számot! Ne próbálja meg lehúzni az
úttestről; lehet, hogy még életben van, és egy rémült állat
súlyos sérülést okozhat patáival, agancsával vagy hara-
pásával. Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopás-
nak számít!

13 tanács a vadbalesetek elkerülése
érdekében
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A Telki Napló előző számában már beszámoltunk a Telki
Fesztivál keretei között lezajlott sütiverseny díjazottjairól és
lebonyolításáról. Ezúttal lássuk a díjnyertes recepteket!

Abszolút győztes: Tóth Zoltánné Kókuszos
piramisa

Megjegyzés: A sütemény elkészítéséhez szükséges egy
műanyag forma, amelyet piacokon, háztartási boltokban be-
szerezhetünk, illetve az interneten is meg lehet rendelni
„piramis sütőforma” néven.

Hozzávalók a tésztához:
50 dkg darált háztartási keksz
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg porcukor
2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
20 dkg margarin (fel kell olvasztani)
5 evőkanál lefőzött és kihűlt feketekávé
2-3 evőkanál rum aroma
Néhány szem apróra vágott aszalt gyümölcs (szilva vagy
vörös áfonya - elhagyható)
Reszelt citromhéj (elhagyható)
Tej

Egyéb hozzávalók:
1 csomag Albert keksz
Néhány szem meggy (elhagyható)
Vaníliás vagy csokis puding ízlés szerint (megvehetjük készen
is, mert nem kell sok belőle)
Csokimáz (elhagyható)
Kókuszreszelék

A tésztához valókat összegyúrjuk, annyi tejet adjunk hozzá,
hogy puha, könnyen formázható masszát kapjunk. A műanyag
formába nyomkodjuk a masszát, közepébe lyukat fúrunk (a kis
kúpformával), az üregbe dobunk egy szem meggyet, majd egy
kis pudingot, végül egy keksszel lezárjuk a piramis alját és a
formát óvatosan szétnyitjuk. A kész piramisokra csokimázat

csorgatunk és kókuszreszelékkel meghintjük. Egy éjszakára
hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek és a keksz meg-
puhuljon. Ebből az adagból kb. 20 darab lesz, a mennyiségek
többszörözhetőek.

Tóth Zoltánné a vándorkupával

A Közönségdíj nyertese: Korsós Benedek
Mogyorós csokigolyója

Hozzávalók:
20 dkg étcsokoládé
1,5 dl tejszín
20 dkg natúr pörkölt mogyoró

A mogyorót finomra daráljuk. A tejszínt a csokoládéval
felolvasztjuk, majd belekeverjük a mogyoró 1/3-át. Hűtőben
dermesztjük. Golyókat formázunk belőle és beleforgatjuk a
maradék mogyoróba.

Jó étvágyat kívánunk!

Falusütije 2016 – a győztes receptek
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Éjszakai baglyok nappali
munkában
Avagy a polgárőrség nappal is éber

Mint ahogy azt az olvasók korábbi cikksorozatunkból olvashat-
ták, a településünkön működő polgárőrség lelkes tagjai
eddig éjjelente portyáztak Telki útjain és vigyázták álmunkat,
értékeinket.
Azonban mostantól más, eddig talán a széles nyilvánosság
előtt nem ismert feladatokat is ellátnak, azaz ahogy a címben
is olvasható, már nappal is lehet találkozni velük.
Az idei első rendezvény, amelyen feltűntek, bár először az éj
leple alatt, hiszen évek óta segítik az egyik legnagyobb önkor-
mányzati szervezésű rendezvényt, a Telki Fesztivál volt, ahol a
polgárőrök péntek estétől vasárnap reggelig váltott műszak-
ban őrizték a fesztivál színpadtechnikai eszközeit.
Ezt követően a csapat másik felével nappal is találkozhatott
a közönség (reggeltől egészen addig, amíg 4 óra körül az
eső miatt félbe kellett hagyni munkájukat). Ez nem volt rutin
feladat a polgárőrök számára. A Pajta környékén
szórólapokkal, információkkal várták a látogatókat. Voltak,
akik érdeklődtek, voltak, akik beszélgettek, de olyan is akadt,
aki akkor és ott kapott kedvet jelentkezni soraikba!
Ezen felül júniusig még két szabadtéri rendezvényre is
meghívást kaptak a polgárőrök.
Az egyik a május végén megrendezésre kerülő Óvoda-Isko-
la Alapítvány Jótékonysági Sportnapjának a helyszínbiz-
tosítása volt. Itt a polgárőrök a szervezők munkáját segítve
a futószámok lebonyolításában voltak aktív részesei a ren-
dezvénynek, majd a nap hátralévő részében kollégáink a Pol-
gárőr pultnál várták az érdeklődőket. Igaz, a rendezvényre
azok jöttek el, akik sportoltak aznap, de nagy örömünkre ismét
volt, aki a helyszínen jelezte csatlakozási szándékát.

A másik rendezvény a júniusban megrendezésre kerülő
Bográcsparti (azaz a Völgy utcai főzőverseny) volt. Itt nem
hivatalos minőségben kapott helyet a polgárőrség, hanem
mint versenyzők neveztek be a megmérettetésre!
A háromtagú csapat két tiszteletbeli csapattaggal kiegészülve
képviselte a többieket. Az étel, amit készítettek a Polgárőrök
kedvence nevet viselte, ami egy ízletes paprikás krumpli volt. A
zsűri nem is tudta kritizálni az ételt. A séf úr véleménye: olyan,
amilyennek egy paprikás krumplinak lennie kell. A tálalás is
összhangban volt az étellel, visszafogott, de stílusos volt.
Sajnos díjat nem kapott a csapat, de a szervezők minden
résztvevőnek átadtak egy emléklapot, amelyet a polgárőrök
büszkén vettek át.

ZA
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Egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően 2010-ben két
játszóteret felújítottak, egy teljesen újat létesítettek, valamint
egy görkorcsolyás-gördeszkás, futópályás sportpark is épült a
faluban.
A fejlesztés eredményeképpen Telkiben minden korcsoport
megtalálhatja a neki legmegfelelőbb, akadálymentes ját-
szóteret, és ami még rendkívül fontos: a játszóterek
környezete is megújult és rendezett formát öltött a beruházás
során.
A legnagyobb és látványosabb változás a Tulipán utcai ját-
szótéren (a körforgalom mellett), valamint az egykori 056-os
területen, a magas nyárfáknál történt.
A közösségi terek zöldterületek is egyben: a játszótereken
összesen 34 fát és mintegy 2500 kisebb-nagyobb cserjét és
bokrot ültettek el.

Nevezetességeink: játszóterek
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A nyár azon időszak,
amikor leghosszabb
ideig vagyunk távol
otthonunktól. A bűn-
elkövetők és első-
sorban a betörők
használják ki ezt az
időszakot, mert az
üresen álló lakás ked-
vező "munkájuk" si-
keres végzésében.
Azt a házat, lakást

veszik célba elsősorban, amelyet kifigyelés után gazdát-
lannak találnak, amelynek környezete árulkodik, hogy lakója
nincs odahaza. Pillanatok alatt törnek be ajtón, ablakon
keresztül és percek alatt összeszedik az értékeket, majd
távoznak. Mindenki szeretné biztonságban tudni otthonát a
nyaralás távolléte alatt is, ezért a Budaörsi Rendőr-
kapitányság jóvoltából közzéteszünk olyan tippeket, ame-
lyekkel megóvhatják értékeiket, megnehezíthetik a betörők
dolgát.

Mire érdemes gondolni a betörés megelőzése céljából?

Az ingatlan körül nézzen körbe, zárjon el minden tárgyat,
melyet eszközként használhat fel a behatoláshoz a tettes,
vagy olyan dolgot, amely tekintetét ráirányítja lopási céllal
(létra, szerszámok, kerti bútorok).

Tartson rendet udvarán, a növényzetet úgy tisztítsa meg, hogy
mögötte ne tudjon rejtőzni a tolvaj, vagy az épülethez közel
álló fa ágán ne tudjon felmászni az ablak párkányáig.

Legyen jó viszonyban szomszédjaival, környezetével, köl-
csönösen figyeljék egymás ingatlanját, az utcában járó ide-
geneket!

Kérje meg megbízható ismerősét, szomszédját, hogy napon-
ta ürítse a postaládát, ellenőrizze a lakás nyílászáróit,
redőnyeit, azok sértetlenségét.

A nyaralás idejére érdemes beszerezni időkapcsolót, amely
időszakonként felkapcsolja a világítást, azt a látszatot keltve,
mintha otthon tartózkodnának.

Internetes közösségi oldalakon ne tegye közzé, mikor lesz
távol, mert ezek az információk eljuthatnak bűnözői körökhöz
is.

Zárja be a kert kapuját, a garázsajtót, melléképület bejáratát
így elejét veheti a besurranásnak.

Rendszeresen ellenőrizze a zárakat, erősítse meg a bejárati
ajtó mechanikai védelmét, pótzárral, ablakszárnyat kilincszár-
ral, üveget fóliával, fémredőnnyel.

Felszerelhet helyi hang- és fényjelzést adó riasztót, mely a
környezetében élők figyelmét hívja fel behatolás esetén.

A legbiztonságosabb megoldás, ha szakember közremű-
ködésével telepíttet távfelügyeleti rendszerbe kötött riasztót,
amely 24 órás felügyeletet és azonnali reagálást biztosít. Ez
kiegészíthető videó-megfigyelő rendszerbe kötött
kamerákkal, amely akkor jogszabályszerű, ha a kamera nem a
közterület megfigyelését látja el, csakis saját portáját.

Amikor felfedezte a bűncselekményt, ne menjen be lakásába,
ne járja össze a helyiségeket, mert ezzel a rögzíthető
nyomokat teszi tönkre, amelyek elősegíthetik az eredményes
nyomozást. Őrizze meg a helyszínt eredeti állapotában!

Működjön együtt a hatóság tagjaival az eljárásban, adjon rész-
letes tájékoztatást az eltulajdonított értékeiről, a tudomására
jutott gyanús körülményekről, azon személyekről, akik bármi
információval rendelkezhetnek a cselekményről, az
esetleges tettessel kapcsolatosan.

Érdemes egy házi leltárt készíteni, amelyben rögzítésre kerül-
nek (akár fényképfelvétellel kiegészítve) az otthonában tárolt
értékek jellemzői, a műszaki cikkek egyedi azonosítását
lehetővé tevő paraméterek, mint a gyári szám, pontos típus
megjelölés, amelyek az eljárás során a tárgyak felkutatását és
azonosítását segítik elő.

Kössön érték- és kockázat-arányos biztosítást mindenre kiter-
jedően, hogy ily módon az anyagi megtérülés biztosított
legyen.

Bűncselekmény elkövetése esetén haladéktalanul
értesítse a rendőrséget a 107-es vagy 112-es ingyenesen
hívható segélyhívószámokon!

Ezekre figyeljen, mielőtt nyaralni
indul!

16
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Ne dőljenek be minden 
telefonálónak!
A Budaörsi Rendőrkapitányság csalással elkövetett bűncse-
lekményekre hívja fel a figyelmet.
Az idős embereket átveréssel - figyelmetlenségük és
jóhiszeműségük kihasználásával - a csalók könnyen
megrövidíthetik. A bűncselekmények elkerülése végett a
rendőrség felhívja az állampolgárok – főként az idős és
egyedül élő személyek – figyelmét, hogy:
- Járjanak utána, hogy a telefonáló valóban az-e, akinek

mondja magát!
- Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magán-

ügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők
felhasználhatják!

- Ne engedjenek be idegeneket a házba!
- Senkinek NE mutassák meg, hol tartják a készpénzt

otthonukban!
- Ha idegenek vizet vagy valamilyen segítséget kérnek,

belátásuk szerint döntsenek, de semmiképpen se enged-
jék be őket a lakásba!

- Ne váltsanak fel idegeneknek készpénzt!
- Ha idegenek unokájukra, gyermekeikre hivatkozva kérnek

bármilyen segítséget, egyeztessenek előbb hozzátar-
tozóikkal! Bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak
azonnal pénzt!

- Soha ne vallják be senkinek, hogy egyedül vannak, és ne
áruljanak el magukról semmilyen személyes, bizalmas dol-
got idegeneknek!

- Alakítsanak ki a lakókörnyezetükkel kölcsönös
együttműködésre alkalmas viszonyt, és figyeljenek egymás
lakhelyére! Az idegeneket és a gyanúsan viselkedőket
figyeljék meg, a járművek adatait jegyezzék fel, majd
azokat adják át a polgárőrnek, rendőrnek, szociális gon-
dozónak!

- Értékesebb vagyontárgyaikról készítsenek házi leltárt,
feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosításra alkalmas
számát! Lehetőség szerint nagyobb összegű készpénzt
ne tartsanak otthon! Ha mégis, akkor a készpénzt lemez-
vagy pénzkazettában tárolják!

- Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a
rendőrséget!

A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is
összefogásra kéri. Ha szükséges, minden nap hívják fel
rokonuk, ismerősük figyelmét a bűnelkövetési módszerekre
és mondják el nekik a rendőrség tanácsait!
Ne váljanak áldozattá!

Sok veszély leselkedik a fiatalokra a vakáció ideje alatt, ezért
érdemes néhány tanácsot megfogadni a szülőknek és a
diákoknak egyaránt.
Az iskola befejeztével a tanulók számára megérkezik a várva
várt pihenés, a sportolás, a kirándulás és persze a nyaralás
ideje. A Budaörsi Rendőrkapitányság a nyári szünet
megkezdése előtt számos jótanáccsal látja el a tanulókat.
Érdemes értelmes elfoglaltsággal tölteni az időt, ugyanis a
csavargás hamar meggondolatlan, esetleg törvénysértő dol-
gokhoz vezethet. A csellengő fiatalok bűncselekmény
áldozataivá is válhatnak, vagyontárgyaikat ellophatják, kirabol-
hatják őket. Feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal ne
hívják fel magukra a figyelmet, nagyobb pénzösszeget ne,
vagy csak több helyen elosztva tartsanak maguknál a
gyerekek. Értékeiket soha ne hagyják őrizetlenül!
„Egységben az erő!” Ezzel a mottóval lehet érzékeltetni, hogy
ha a fiatalok egy viszonylag késői időpontban megren-
dezendő programon akarnak részt venni, akkor oda célszerű
csoportosan, és lehetőleg felnőtt kíséretében menni, kerülve a
rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket. Idegenekkel szemben
mindig legyenek nagyon óvatosak! A fiatalok figyelmébe ajánljuk,
hogy ne szálljanak be ismeretlen autókba, illetve, ha egyedül
tartózkodnak otthon, ne engedjenek be idegent a lakásba!

A gyermekekre leselkedő veszélyek elhárításában elvi-
tathatatlan a felnőttek, a szülők felelőssége. Hiszen tudjuk,
a gyermekek védelmét a legmegfelelőbben a szülői felü-
gyelet szolgálhatja. Fontos, hogy a szülők, a nagyszülők
mindig tudjanak arról, hogy a fiatalok kivel és hová mennek.
Lényeges, hogy tudásukhoz mérten felkészüljenek a gyer-
mekeiket érő, érintő veszélyekre, korunk változásaira, a
folyamatosan újuló technikai környezetre.

Mondják el gyermekeiknek:
Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható
helyen, ne adják oda idegeneknek.

Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A
legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják.

Idegenekben - még ha kedvesek is - ne bízzanak meg, velük
ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.

Szórakozó- és közösségi helyeken italaikat ne hagyják
őrizetlenül. Amennyiben ez mégis megtörténik, ne igyanak
abból, hiszen nem tudhatják, hogy nem került-e bele valami-
lyen szer.

Bűnmegelőzési tanácsok a szünidőre
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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.

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!

Gránitból, Mészkőből
Műkőből

Ne elégedjen meg a szokványos
sírkövekkel!

Mi megvalósítjuk egyedi
elképzeléseit!

Minőségi kivitelben,
rövid határidővel és reális áron!

Budapesti temetőkben is
vállalunk síremlék készítést!

06 20/4 917-214 
vagy 

06 23 340-270
www.zsambeksirko.hu

Ne próbálják ki a különböző drogokat, mert hatásuk
kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá és
elkövetővé is.
A késő esti órákban lehetőség szerint csoportosan induljanak
haza, egymást védve-kísérve.
Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket
védjék.
Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve
szüleik telefonszámát is.
Ha elmennek otthonról, mondják meg, hová mennek, kivel
találkoznak, mikor érnek haza, valamint mondják el barátaik
nevét, címét, telefonos elérhetőségét.
Az internetnek káros hatásai is vannak, tekintettel arra, hogy a
világhálón terjedő bizonyos tartalmak veszélyt jelenthetnek a
kiskorúakra. A chatelés veszélyei közé tartozik az, hogy az
ismeretlen beszélgetőpartner akár személyes találkozóra is
hívhatja a fiatalt. Ezekben az esetekben is kulcsfontosságú a
szülői odafigyelés.
Fontos, hogy a szülők betartassák a biztonságos internetezés
szabályait. Számtalan olyan program van, amely lehetővé
teszi a veszélytelen böngészést. Ezeket érdemes használni,
mert a szülők állíthatják be azt, hogy mennyi időt tölthetnek
a gyermekek az interneten és milyen tartalmú oldalakat láto-
gathatnak. Beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látot-
takról, hallottakról. Célszerű megkérni a gyermekeket arra,
hogy időnként mutassák meg a profiloldalukat. 
Vegyenek részt a gyermekeik virtuális életében is és hívják
fel figyelmüket a következőkre:
A létrehozott profiloldalon a lehető legkevesebb információt
adják meg magukról.
Ne töltsenek fel magukról vagy ismerőseikről, barátaikról
olyan képeket, amelyek méltatlan helyzetbe hozzák saját
magukat vagy barátaikat. A feltöltött képeket bárki lementheti
és más oldalra feltöltheti.
Online zaklatásnak lehetnek kitéve (például sértő, fenyegető,
megfélemlítő leveleket küldhetnek nekik). Ha ilyen történik,
mindenképpen beszélgessenek a gyermekekkel, hogyan
kezeljék ezeket. Ha úgy érzik, hogy veszélyben van a gyer-
mekük, tegyenek bejelentést a rendőrségen.
Amennyiben a szülők gyermekeikkel nyílt, őszinte és

szeretetteljes kapcsolatot építenek ki, a lurkók a gondjaikkal
nem a barátok társaságát fogják keresni, hanem bizalommal
fordulnak majd azokhoz, akik a problémáik megoldásában
valóban tudnak segíteni, azaz a szülőkhöz!

A tanítási szünet időszakában jelentősen megnövekszik a
gyermekek veszélyeztetettsége. Ez egyaránt igaz a
közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre. A tanítás
befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvat-
lanabbá, figyelmetlenebbé válnak.

A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátá-
masztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban
történik és a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Körük-
ben a 10-14 éves korosztály kockázata kimagasló. A
személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada
nyáron éri a gyerekeket, akik sérüléseiket ilyenkor leggyakrab-
ban gépjármű utasaként szerzik. A nyári szünidőben gyakorib-
bak a kerékpáros balesetek is, az érintett gyermekek 40%-a
ebben az időszakban sérül meg.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők és a közlekedők a nyári
időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, amennyi-
ben az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár
kerékpárral megjelennek. Számítsanak arra, hogy a gyer-
mekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszély-
érzetük és gyakran kalandot keresnek.

A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a
legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb résztvevői a
közlekedésnek. Még nem rendelkeznek azokkal az
ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez elenged-
hetetlenül szükségesek, s figyelmük sem eléggé koncentrált.
Ezért a gyermekekre mindenhol potenciális veszélyek
leselkednek, ahol gépjármű-közlekedés van: a forgalmas vagy
akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a bevásár-
lóközpontok parkolóiban, a játszóterek és találkozóhelyek
környezetében. Továbbá ők a legfogékonyabbak az új
ismeretek megszerzése terén, esetükben a tanulás hatásfoka
kiemelkedően magas. Ezért a közlekedési szabályok
ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a helyes magatartás-
minták átadása balesetektől óvhatja meg a gyermekeket, s
akár életmentő is lehet.

Végezetül ne feledjék: a gyermek számára az első számú
mintát a szülők szolgáltatják!
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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: 

Ficsór Zsolt és Ivanov Anna első  gyermeke: Ficsór
Emma

Sok boldogságot kívánunk!
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