


Településfejlesztési koncep-
ciónk közvélemény kutatási
szakaszából kiderült: abban
szinte mindenki egyetért, hogy
Telki egyik legnagyobb vonz-
ereje a zöld környezet. A „zöld
élmény” az erdő közelségé-
ből, a magántelkek, kertek jel-
legéből, és a parkosított
közterületek, zöld sávok meny-
nyiségéből és minőségéből
áll össze.

Telki eddig is Pest megye egyik
kiemelkedően zöld települé-

sének számított. Közterületeinket számos dicséret érte. Ahogy
azonban halad előre a beépülés üteme, ügyelni kell arra,
hogy a zöldterületi mutató, és a szubjektív „zöld érzet” is meg-
maradjon, sőt, lehetőség szerint javuljon.

A település arculatát meghatározza a zöldterületek, a zöld-
felületek, a parkok és a játszóterek mennyisége és állapota.
Ezek a közterületek hozzájárulnak a telkiek pihenéséhez, jó
közérzetéhez. A települések élhetősége, illetve vonzereje
szoros összefüggésben van a zöldterületek mennyiségével,
minőségével.

Mára közhelynek számít, hogy a klímaváltozás hatásai elke-
rülhetetlenek. A levegő, víz és talaj védelme megkívánja az
előrelátó gondolkodást. A fák ültetése, parkosítás nem
pusztán esztétikai kérdés, de még csak nem is a közlekedés
zajai elleni, talaj-, és árnyék általi védelem, illetve vízmeg-
kötési funkció miatti gyakorlatias ügy, hanem egyben a
jövőbe tett befektetés.

Telki községben időszerű feladat a zöldterületek fejlesztése:
az utcáinkon található fasorok területén pótlási feladatok van-
nak, köztereink egy része is növényzet nélküli. Minden hiányt
sajnos nem lehet azonnal pótolni. Vannak olyan feladatok is –
itt leginkább a Kórház fasort emelném ki – amelyek objektív
okok miatt jelenleg nem kezelhetők, de megoldásuk
feltétlenül szükséges a közeljövőben.

A fent leírtak okán már az előző önkormányzati ciklusban is
jelentős zöldterületi fejlesztések történtek (településkapu,
Fő utca, faültetések stb.) és a fejlesztést a mostani időszak-
ban is folytatjuk.

A zöldterületek állapotát megvizsgálva kijelöltünk több olyan
zónát, melynek fejlesztése időszerű, indokolt és nem akadá-
lyozza semmi a továbblépést.

Fontos szempont a fenntartási költségek reális szinten
tartása, a közművek nyomvonalának figyelembevétele, az
egészséges és esztétikus növényzet, a helyi talaj és mikroklí-
ma adottságok.

A zöldterület fejlesztési javaslatot a képviselő-testület támo-
gatta és így lehetőség nyílt a korábban megkezdett koncep-
ció folytatására. Telki számos pontján lesznek kisebb-nagyobb
parkosítási munkák, faültetések, pótlások. Az új körforgalom
környezete is az iskola előtti parkhoz illő módon fog kizöldül-
ni és a régi körforgalom is esztétikusabb megjelenést kap.

Bízom benne, hogy otthonunk további zöldülése mindenkinek
örömet okoz majd.

Deltai Károly
polgármester
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Készül a körforgalom 
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A légifotót készítette: Wilcsek Tamás
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Beszámoló az óvoda munkájáról

Telki község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Telki Óvoda 2015/2016. nevelési évi munkájáról szóló beszá-
molót.

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

A testület megtárgyalta és elfogadta a Budaörsi
Rendőrkapitányság vezetőjének Telki közbiztonsági helyze-
téről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekről, és az azokkal kapcsolatos feladatokról készített
beszámolóját.

Beszámoló az egészségügyi alapellátás
helyzetéről

A képviselők megtárgyalták és jóváhagyták az egészségügyi
alapellátás helyzetéről szóló beszámolót.

Közszolgáltatással kapcsolatos változás

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a jogszabályi vál-
tozásoknak megfelelően módosítja a Telki község közigaz-
gatási területén a települési hulladék begyűjtésére a Zöld
Bicske Kft-vel, a 2015. augusztus 4-től 2020. július 31-ig ter-
jedő időszakra megkötött Hulladékgazdálkodási Közszolgál-
tatási Szerződést, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló,
8/2016.(VI.29.) számú Ö. rendeletet.

Tájékoztató a 2016. évi gazdálkodásról

A testület megtárgyalta és elfogadta Telki község képviselő-
testülete 2016. évi, I-V. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A 2016. évi költségvetés módosítása

A képviselő-testület 9/2016.(VI.29.) számú Ö. rendeletével
módosította a 2016. évi költségvetésről szóló, 1/2016. (II.25.)
Ö. rendeletét.

Zöldterület-fejlesztési feladatok ellátása

A testület úgy határozott, hogy a 2016. évi zöldterület felújítási,
fásítási, valamint fejlesztési feladataira az idei költségvetés-
ben 9 millió 765 ezer 735 forint összegű költségvetési keretet
biztosít. A feladatok ellátásával a Fókusz Kert Kft-t bízták meg.

Nyilatkozat aláírása

A testület úgy határozott, hogy abban az esetben, amennyiben
a beruházást érintően az önkormányzatnak nem keletkezik

ÁFA-fizetési kötelezettsége, a Telki község szennyvíz-
elvezetésének és -tisztításának fejlesztése megnevezésű pro-
jekt megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési
megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft-vel.

Burkolatépítési munkálatok

A képviselők úgy határoztak, hogy a Muskátli utcai körforga-
lomhoz kapcsolódó parkoló építési és környezetrendezési
munkáinak ellátásához bruttó 1 millió 200 ezer forint összegű
forrást biztosít.

A műfüves sportpálya felújítása

A testület úgy határozott, hogy az „MLSZ Országos
Pályaépítési Program” keretében a műfüves focipálya
felújítására pályázati támogatási igényt nyújt be, és vállalja a
beruházás 30%-át kitevő, bruttó 3 millió 102 ezer 597 forint
összegű önrész megfizetését.

Vagyonértékelés jóváhagyása

A képviselő-testület elfogadta a tulajdonában lévő
víziközművekre vonatkozó, az Északdunántúli Vízmű Zrt. által
elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő
vagyonleltárt.

Amortizáció kérdése

A testület elfogadta az üzemeltető ÉDV Zrt. 2015. évi
beruházásainak elvégzéséről szóló beszámolót, és a 2016.
évben várható amortizáció összegének felhasználásáról szóló
javaslatot.

Üzletrész vásárlásának kérdése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem támogatja a
Zöld Bicske Nonprofit Kft-ből történő részvényvásárlást.

Az óvoda Alapító okiratának módosítása

A testület visszavonta a Telki Óvoda Alapító okiratának
módosításáról szóló, 47/2016. (V.30.) számú Ö. határozatát,
ezzel egyidejűleg jóváhagyta az okirat aktuális módosítását, és
elfogadta azt egységes szerkezetben.

Az alapítvány Alapító okiratának
módosítása

A képviselő-testület módosította az Óvoda-Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány Alapító okiratát, a szükséges jogszabály-
változásokra való tekintettel, és megerősítette a kuratóriumi
tagok személyében történt korábbi módosításokat.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Tulajdoni hányad térítésmentes
átruházása

A testület úgy határozott, hogy a Lejtő u. 3. számú, 1105.
hrsz-ú ingatlan 101/4869 tulajdoni hányadú tulajdonosával
ajándékozási szerződést köt.

Területrendezés

A képviselő-testület az Orgona utca Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének
kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést kötött az
Orgona utca 1015/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával.

Társulási Megállapodás módosítása

A testület elfogadta a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.

Rendelet felülvizsgálata

A képviselő-testület módosította a környezetvédelem és a
köztisztaság helyi szabályairól szóló rendeletét.

Kedvezményes telek értékesítése

A testület úgy határozott, hogy nem támogatja a telki lakos
fiatalok részére az önkormányzati ingatlanok értékesítése
esetén a mindenkori vételárból 20% kedvezmény biz-
tosítására vonatkozó javaslatot. Emellett felkérte a pol-
gármestert, hogy szeptember 30-ig dolgozzon ki egy javasla-
tot a fiatalok helyben maradásának ösztönzése érdekében.

Telekvásárlási kérelem

A testület úgy határozott, hogy hozzájárul az önkormányzat
tulajdonában álló, értékesítendő ingatlan vételárának két
részletben történő megfizetéséhez.

Gördülő fejlesztési terv módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy változatlan for-
mában elfogadja az Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a
felújítási és pótlási tervrészek tekintetében mindhárom ter-
vezési időszakra. Ezek forrása az önkormányzati tulajdonú
víziközmű amortizációja.

Forrás biztosítása

A testület úgy határozott, hogy a Muskátli utcai körforgalmi
csomópont beruházáshoz kapcsolódóan felmerült
közműkiváltások finanszírozására 4 millió forint összegű forrást
biztosít.

A polgármester jutalma

A testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára Deltai Károly pol-
gármestert bruttó három havi illetményének megfelelő
összegű jutalomban részesítette.

szb

Egy 49 éves hölgy kért segítséget a Tevékenység-irányítási
Központtól 2016. július 13-án 21 óra körül. Elmondta, hogy
Telki külterületén tartózkodik egy földúton, nagyjából egy kilo-
méterre a lakott területtől. Megcsúszott séta közben az
esőben felázott talajon és vélhetően eltörte a bokáját, nem
tud lábra állni.

A budaörsi járőrök azonnal mentőt hívtak a sérült asszony-
hoz, azonban a helyszínt autóval nem lehetett megközelíteni,
így ölben vitték le a hölgyet a legközelebbi utcához, ahol a
mentők már várták őket. A sérült nőt ellátták, majd kórház-
ba szállították.

Sérült asszonyon segítettek a
rendőrök Telki mellett
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A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint
a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányren-
delet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás. Telkiben a tevékenységet mind a
lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgál-
tató, a Magyar Kémény Kft. végzi a vonatkozó szerződés
lejártáig.
A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező
feladat, amelyet a lakosság számára a közszolgáltató előre
ütemezett sormunkában lát el. A közületi szektorba tartozó
ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az
ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként
meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár:
a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére,
bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény
használatától.
A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július
1-jétől a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása,
valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka)
ingyenes, ha azt a közszolgáltató az általa megadott első
vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben
azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban
tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a
tevékenységért a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgál-
tatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat
kell fizetni.
Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban
lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet
tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet
székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények
időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti
műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költ-
ségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak vala-
mennyi kéményseprőipari tevékenységért díjat kell fizetniük.
2016. július 1-jét követően a katasztrófavédelem folyama-
tosan veszi át a feladatot a jelenlegi közszolgáltatóktól. 2025-
re a lakossági szektorban a katasztrófavédelem valamennyi
településen átveszi a kéményseprőipari feladatokat.

Hogyan zajlik a kéményseprés?

A sormunka tervezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés
előtt írásban, hirdetmény útján küldenek értesítést. Ha az itt
megjelölt időpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátar-
tozója vagy meghatalmazottja nem tud otthon tartózkodni, 30
napon belül új időpontról kap értesítést. A kéményseprőipari
tevékenység előre ütemezett jellege miatt az ingatlantulaj-
donosnak nincs módja az első két időpont megváltoztatását
kérni. Amennyiben az ajánlott időpontok egyike sem
megfelelő, úgy további 30 napon belül az ügyfél
kezdeményezésére, egyedi megrendelés útján, immár
egyeztetett időpontban, költségtérítés ellenében kerül sor az
ellenőrzésre.
Az ellenőrzés több mint bizalmi kérdés, az Ön otthona és
szerettei biztonsága a tét. Ne kössön kompromisszumot!
Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanába,
közreműködésével segítse a kéményellenőrzést és az előírt
feladatok elvégzését, személyes adatainak megadásával
pedig járuljon hozzá a kémények és kéménytulajdonosok
adatbázisának folyamatos frissítéséhez.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Változások a kéményseprésben

Ekkor viszik el a hulladékunkat
Telkiben az esedékes szelektív (műanyag, papír) hulladék-
gyűjtés augusztus 18-án lesz, a zöldhulladékot pedig
legközelebb augusztus 22-én viszi el a szolgáltató Zöld
Bicske Nonprofit Kft.

A hátralévő, idei szelektív hulladék elszállítási
napok a következők:

Műanyag, papír: augusztus  18., szeptember 1., 15., 29.,
október 13., 27., november 10., 24., december 8., 22.
(műanyag bármilyen áttetsző zsákban, papír kötegelve)

Zöldhulladék: augusztus  22., szeptember 5., 19., október
3., 17., 29., november 14., 28., december 12. (előre
megvásárolt, cégfeliratos, zöldhulladékos zsákban)

Lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szál-
líttatható 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.
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Az elmúlt időszakban többször is jelezték a közösségi
oldal Telki csoportjában, hogy füst lepte el településünk
egy-egy részét, így nem árt ismételten felhívni a figyelmet
a tűzgyújtás helyi szabályaira.
Telki község képviselő-testülete 17/2011. (06.29.) számú Ö.
rendeletében szabályozta a kerti hulladék és avarégetés
szabályait. Az önkormányzati rendelet értelmében Telki
község belterületi ingatlanjain belül a kerti hulladék, avar
égetésére kizárólag munkanapokon, március, április,
szeptember, október, november hónapokban, 8-tól 19 óráig -
kivéve az országosan elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartamát
- kerülhet sor.
Az égetést csak cselekvőképes nagykorú személy végezheti,
abban az esetben, ha gondoskodik a helyszínen a tűz oltásá-
nak feltételeiről.
Az avar égetésén kívül a környezetre ártalmas, vagy az égés
közben azzá váló anyagokat (pl.: műanyag, gumiabroncs,
éghető települési szilárd hulladék, stb.) égetni tilos!

A kerti hulladék és avar égetésének fenti szabályait
megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről
szóló 6/2013. (IV.24.) Ö. rendelet értelmében a
közterület–felügyelő helyszíni bírságot szab ki, illetve a
hatóság közigazgatás bírsággal sújtja az elkövetőt.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet. A tervezett tarló - lábon álló
növényzet, avar -, és egyéb növényi hulladék égetésére
vonatkozó kérelmet a tevékenység megkezdése előtt
legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban
be kell nyújtani, amelyet követően a hatóság a kérelmet
annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2030 Érd, Fehérvári út
79/a, tel.: 06-23-524-570)

Nyáron tilos az avarégetés

A NÉBIH felhívja a földhasználók
figyelmét, hogy július 1-jétől
megkezdődött a parlagfüves
területek felderítése és a mentesítést
elmulasztó tulajdonosokkal szemben
az eljáró hatóságok már növényvédel-
mi bírságot szabnak ki.
A parlagfű fejlődésében a csapa-
dékos időjárás miatt erős fertőzési

nyomás figyelhető meg. A parlagfű fejlettsége jelenleg na-
gyon eltérő: a csírázó növényektől a 80-100 cm magas
egyedekig egyaránt találkozhatunk vele hazánkban. Néhány
esetben már a virágbimbók kifejlődése is megtörtént, de
általában a 10-80 cm-es nagyság jellemző.
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a
földhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
Ez a kötelezettség mindenkire vonatkozik: a mezőgazdasági
növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeken, réteken,
legelőkön, az utak mentén, a belterületi kiskertekben, a
közterületeken, játszótereken, parkokban és az építési
területeken is!
A védekezési kötelezettség betartását a vegetációs időszak
befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi
önkormányzatok jegyzői és a megyei kormányhivatalok
növény- és talajvédelmi osztályai (NTO) ellenőrzik.
Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget parlagfű-

mentesítési és védekezési kötelezettségének, akkor az
illetékes NTO közérdekű védekezést rendel el, amit a hatóság
által megbízott vállalkozók végeznek el. Erre nem kerül sor,
amennyiben az ügyfél időközben maga tesz eleget
kötelezettségének. A közérdekű védekezés elrendelésével
kapcsolatban felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosának
vagy földhasználójának kell megfizetnie.
Bírság kiszabására kül- és belterületen az NTO jogosult. A
növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabnia a
hatóságnak, nincs mérlegelési lehetősége. A bírság mértékét
a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a felületi borítottság
határozza meg. Amennyiben egy földhasználót 3 éven belül
többször is bírsággal kell büntetni, akkor az ismételten kisza-
bott szankció mértéke már az irányadó bírságtétel másfél-
szerese. A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött
terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig
terjedhet.
Július 1-től egészen a parlagfű szezon végéig üzemel a Par-
lagfű Bejelentő Rendszer, amelynek segítségével bárki online
bejelentheti, ha fertőzött területet észlel. A bejelentések
közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz
jutnak el. Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az általa
megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben) a bejelen-
tésével kapcsolatban tájékoztatást is kap.
A gyommentesítéssel kapcsolatban további információkért for-
duljanak bizalommal a megyei kormányhivatalok növény- és
talajvédelmi osztályaihoz, valamint a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi Kamarához.

Forrás: nebih.hu

Parlagfű: július elsejétől már 
büntethetnek
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Oktatás

Lapunk júniusban új sorozatot indított, 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 érdek-
lődünk, milyennek látják a pedagógusok a telki
gyerekeket és az iskolát. A második részben Kostka
Ágnes alsós tanítónővel beszélgettünk, akit idén Havas
Ferenc-díjjal tüntettek ki.

Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?

Húsz éve lakom Telkiben, és idén ősszel a kilencedik évemet
kezdem az iskolában.

Milyen érzés itt tanítani?

Minden reggel örömmel megyek be az iskolába, szeretem a
munkámat, sok örömet adnak a gyerekek.

Általában milyenek a telki gyerekek?

Az átlagnál is türelmetlenebbek, sok közöttük az okos, tehet-
séges gyerek, és nagyon sok szeretet van bennük. Sok
különórára járnak, és szinte mindegyikük sportol valamit. Jó
dolog, hogy ezekre van lehetőségük, azonban az is látszik,
hogy emiatt gyakran fáradtak és leterheltek. Persze gyermeke
válogatja, a szülőknek nagyon át kell gondolni, hogy meny-
nyit bír a gyermekük.

Miért érdemes a telki iskolába járniuk a gyerekeknek?

Egyrészt a két tanítási nyelv és az anyanyelvi angol tanárok,
másrészt pedig a sakk-logika oktatás miatt. Utóbbi terén nem-
rég én is részt vettem egy továbbképzésen, és bele-
szerelmesedtem ebbe a nagyszerű játékba. Amellett, hogy
remek játék, kiválóan használható nem csupán a logika, de a
személyiség fejlesztése terén is. Mint már említettem, a mai
gyerekek nagyon türelmetlenek, mert mindent azonnal
megkapnak. A sakk pedig megtanít várni.

Van olyan, amin az intézményben fejleszteni kellene?

Jó lenne egy nagyobb könyvtár! Most ugyanis ez gyakorlatilag
a tanári előtere. Hiába voltak az utóbbi években bővítések,
ezen a téren helyszűkében vagyunk. A másik a számítógép-
park bővítése.

Mi a legnagyobb pozitívuma az iskolának?

Sok lehetőséget ad a tanulók számára, például a foglalkozá-
sok, sportolás terén. Ha az új igazgató folytatja az eddigi pozi-
tív dolgokat, biztosan jó irányba fejlődik tovább az iskola.

Köszönjük az interjút!

Szilágyi Balázs

A sakk szerelmese - interjú

A Telki Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvo-
dapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2089 Telki, Harangvirág utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: 3-6 éves korú gyermekek óvodai nevelése
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: pályakezdő
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs készség,
együttműködési készség, számítógépes ismeretek, gyermek-
szeretet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, óvodapedagógus 
szakképzettséget igazoló okiratok, önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pet-
rovszkiné Krizsán Adrienn nyújt, a 06-26-920-815-ös telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Telki Óvoda címére történő

megküldésével (2089 Telki, Harangvirág utca 3.). Kérjük,
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 106/2016., valamint a munkakör meg-
nevezését: óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Petrovszkiné Krizsán Adrienn részére az
ovoda@telki.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 7.

Óvodai álláspályázat
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2016. szeptember 3. szombat 
délutántól késő estig

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
UTCABÁL

a Pajta-Faluház színpadán és kertjében
16.00

gyermekprogramok: arcfestés, kézműves foglalkozások

18.00
a Magyar Népmese Színház

interaktív mesejátékának előadása

20.00
ISMÉT nyárbúcsúztató utcabál!

A fergeteges buliról és tánczenéről a budakeszi
The Old Show zenekar gondoskodik!

Természetesen lesz most is számos finomságot kínáló büfé.

KÖSZÖNTSÜK EGY KÖZÖS MULATSÁGGAL A TANÉVET, BÚCSÚZTASSUK
TÁNCCAL EL A NYARAT!
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Az idei Karitasz tábort június 20-a és 24-e között tartottuk a
Pajtában, mint az elmúlt években azt már megszokhattuk. A
különbség idén az volt, hogy különváltunk Budajenőtől és
csak Telkiben lakó gyerekeket fogadtunk. A létszám így sokkal
alacsonyabb lett, 20 táborozó gyerek 3 segítő középiskolás
lánnyal kiegészülve. A legkisebb táborozónk 5 és fél, míg a
legnagyobb 15 éves volt. Sokkal több érdekes programot
tudtunk így megszervezni, több idő jutott egy-egy gyerekre és
így a biztonságos felügyeletet is könnyebben tudtuk
megoldani segítőinkkel. Még az időjárás is nekünk ked-
vezett, hétfőtől péntekig gyönyörű, napsütéses, néha talán
már túl meleg is volt az idő.
Hétfőn 11 órakor, a telki iskola évzárója után, Gábor atya nyi-
totta meg a tábort a templomban és ezután máris kezdetét
vette a sok izgalom.
Csapatokat szerveztünk egész hétre, akik nevet, csatakiáltást
és indulót találtak ki maguknak, sőt még pólót is festettek a
neveikkel és a csapatuk lógójával. Délután a zsámbéki
tűzoltóságra látogattunk el, ahol nagyon szívélyesen fogadtak
minket, rengeteg érdekes dolgot tudtunk meg a tűzoltók
életéről, munkájáról, történelméről, felmászhattunk a tűzoltó
autókra, és még egy rövid vetélkedő játékban is részt vettünk.
Ettől kezdve a hét minden napján reggel 9-kor hittan
foglalkozással nyitottuk a tábort, ahol játszottunk
kincskeresőt, bibliai történeteket elevenítettünk meg pan-
tomin játékkal és óriás rajzot készítettünk Jézus első cso-
datételéről.
A keddi napot mindannyian nagyon vártuk, hiszen a Globall
wellness központ vendégül látott minket. Lehetőséget kap-
tunk, hogy birtokba vegyük a medencéket és a kertet két

órára. A vízben labdáztunk, versenyeket rendeztünk, ahol még
a legkisebbek is remekül megállták a helyüket, pedig néha
még a lábuk sem ért le a vízben.
Szerdán délelőtt végigjártuk a Kokukk egyesület által létreho-
zott csodás tanösvényt a telki erdőben. A kilenc állomáson
elhelyezett ismeretterjesztő táblákról rengeteg új, hasznos és
érdekes információt tudtunk meg az erdő növényeiről,
állatairól, az erdőgazdálkodásról, és kipróbáltuk tudunk-e
akkorát ugrani, mint az erdei békák. A délutáni kézműves
foglalkozáson főleg a lányok készítettek nádból játékokat, ez-
alatt a fiúk focimeccset játszottak.
Csütörtökön délelőtt a lányok csodaszép képeket festettek
különböző technikákkal, mialatt a fiúk közvetlen közelről
ismerkedhettek meg a körforgalomnál lévő építkezésen
használt munkagépek működésével és kezelőikkel. Délutánra
a Budajenőn szintén ebben az időben zajló Karitasz tábortól
kaptunk meghívást egy számháborúra. Gyalog sétáltunk át a
budajenői iskolába, ahol már vártak minket az ottani
táborozók finom málnaszörppel, keksszel és almával. A játék
nagyon jól sikerült, így jövőre mi látjuk vendégül a budajenői
táborozókat Telkiben.
Pénteken délelőtt tartottuk a már hagyománnyá vált sor-
versenyünket, szerencsére sok vizes feladattal, így könnyeb-
ben bírtuk elviselni a rekkenő hőséget. Ebéd után lesétál-
tunk a Hold otthonba ahol nagyon finom fagylaltot ettünk, és
meglátogattuk az idős, beteg bácsikat és néniket, énekeltünk
nekik és beszélgettünk velük. Jó volt látni, hogy mennyire örül-
tek nekünk. 
Délután kihirdettük az egész héten zajló csapatverseny ered-
ményét, levetítettük a szülőknek és a gyerekeknek a hét leg-

Karitasz tábor 2016
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emlékezetesebb pillanatairól készült fényképeket, végül
Gábor atya kedves szavai zárták táborunkat.
Rengeteg segítséget kaptunk szülőktől, nagyszülőktől,
cégektől, úgy a programok lebonyolításához, mint a gyerekek
lehető legjobb ellátásához is. A Telki Önkormányzat biztosí-
totta számunkra a Pajtát, a Smarni-Gasztroműhely evőesz-
közöket, tányérokat ajándékozott a Karitásznak, így idén már
nem kellett műanyag tányérból, műanyag evőeszközökkel
ennünk. A Thermo-Magic kft. ping-pong asztalt hozott,
valamint minden reggel finom péksütikkel egészítette ki a
reggelinket. Rengeteg sütit, gyümölcsöt, lekvárt kaptunk
telkiektől, itt szeretnénk külön kiemelni Császi Andreát, aki
mindennap uzsonnát készített a gyerekeknek, hol palacsintát,
hol gofrit vagy kakaós csigát. Köszönjük mindenkinek a
rengeteg segítséget, reméljük, jövőre újra találkozunk!
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A nyári kánikula nem csak az embereket, hanem az állatokat is
megviseli. Ki-ki a saját lehetőségeihez képest próbálja magát
hűteni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és jótanácsokat,
hogyan gondoskodjunk kedvenceinkről és haszonállatainkról a
nyári hőségben.
Nagy melegben háziállatainkra is fokozottan kell figyelnünk.
Alapszabályként óvjuk őket a tűző naptól és folyamatosan biz-
tosítsunk számukra friss ivóvizet!
30 °C fölötti külső hőmérsékletnél fennáll annak a veszélye,
hogy a kutyák hőgutát kaphatnak, ami tüdőödémához vagy a
szívizomzat és a központi idegrendszer károsodásához, végső
esetben pedig az állat elpusztulásához vezethet. A következő
jeleknél gyanakodhat hőgutára: először az állatok ijedt tekin-
tetűek lesznek, később izgatottak, nyálzanak, esetleg hánynak,
végül tudatvesztés és ájulás is bekövetkezhet. Ha a fenti tünetek
jelentkeznek, az állatot feltétlen árnyékba kell helyezni és
lehűteni. Ezt tehetjük bőséges vízitatással, nedves törölközővel
való betakarással, óvatos lelocsolással, de amint lehet, állator-
voshoz kell vinni kedvencünket. A legfontosabb azonban a
megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása.

Néhány jótanács:
Soha ne hagyjuk kedvencünket a tűző napon kikötve vagy kocsi-
ba zárva! Még árnyékban álló autóban sem!
Kánikulában ne futtassuk kutyánkat, sétálni is csak a kora reggeli
és esti órákban vigyük!
A szívbeteg és az idős kutyákra különös gondot kell fordítanunk,
hiszen ők érzékenyebbek a melegre.

Ha a kertben, szabadon tartjuk kutyánkat, mindig legyen
számára árnyékos, hűvös hely, ahol a hőség elől menedéket
talál.
Mindig legyen előtte friss ivóvíz!
A nagy melegben a kutyák étvágya is lecsökken, ezért etetni
kisebb mennyiségben, több részletben, inkább az esti és a
reggeli órákban célszerű.
A dús, hosszú szőrű kutyák szőrét érdemes nyárra rövidre
nyírni, így könnyebben átvészelik a meleg időszakot.
A mezőgazdasági haszonállatokat is megviseli a hőség.
Esetükben is fontos a bőséges vízellátás. A zárt térben tartott
állatok - mint például a nyulak vagy a csirkék - jóléte nagyban
függ az automatikus szellőztető berendezésektől. Ha ezeknek
a gépeknek bármilyen meghibásodása lenne, azonnal meg kell
javítani. Olyan berendezéssel kell ellátni ezeket az automata
rendszereket, amely meghibásodás esetén azonnal riaszt.
Azoknak az állatoknak, amelyeket kifutóval rendelkező ólban
tartanak, biztosítani kell az árnyékos területet is. A sertések
például enélkül könnyen leégnek a tűző napon.
Ha hőség idején kell szállítani bármilyen haszonállatot, érdemes
éjszaka vagy kora hajnalban indulni, ez kevésbé viseli meg az
állatok szervezetét. A nyolc órát meghaladó utaztatás kizárólag
speciális állatszállító járművel engedélyezett, aminek többek
között van megfelelő légcsere-rendszere és az ivóvízellátás is
biztosított benne.

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Köztudott, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok a közúti
közlekedés legvédtelenebb résztvevői, hiszen az ő testüket
egy esetleges baleset során semmi nem védi. Ezért, ha a bale-
setnek gyalogos vagy kerékpáros a részese, soha nem az a
kérdés, hogy történt-e személyi sérülés, hanem az, hogy annak
milyen a foka: könnyű, súlyos, vagy éppen halálos!

A gyalogos és kerékpáros közlekedés kérdésköre 2016-ban is
prioritást élvez a baleset-megelőzés szempontjából.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya a balesetek elkerülése érdekében felhívja a
kerékpárosok figyelmét az alábbiakra.
Tilos kerékpározni:
– Ott, ahol ezt tábla tiltja, valamint autópályán és autóúton;
– Főútvonalon a 12. életévét be nem töltött személynek;
– Kijelölt gyalogos átkelőhelyen (A kerékpárról le kell szállni,

és azt tolva kell az úttesten áthaladni! A gyalogos átkelőhe-
lyen csak a gyalogosnak van elsőbbsége, a kerékpárosnak
nincs!)

Tilos és veszélyes:
– Kézben tartott mobiltelefonnal kerékpározni;
– Egymás mellett kerékpározni;

– Elengedett kormánnyal kerékpározni;
– Egymást vontatni;
– Kerékpárral állatot vezetni;
– A kerékpárhoz (kerékpár-utánfutót kivéve) egyéb vontat-

mányt kapcsolni;
– Rossz műszaki állapotú kerékpárral kerékpározni;
– Sötétben, szürkületkor, rossz látási viszonyok között kivilágí-

tatlan kerékpárral, valamint lakott területen kívül fényvissza-
verő mellény nélkül részt venni a forgalomban;

– Biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban
kerékpározni (pl.: erősen ittas állapotban).

Felhívjuk a biciklisek figyelmét arra, hogy a balesetek elkerülése
végett – ahogy a többi jármű esetében is – a rendőrség kiemelt
figyelmet fordít a kerékpárosokra vonatkozó szabályok
betartására, fokozottan ellenőrzi a kerékpáros közlekedést!
Az általuk okozott szabálysértés bírságot, bűncselekmény pedig
büntetőeljárást von maga után!
Felhívjuk továbbá a járművezetők figyelmét, hogy a nyári
szünetben megnő a gyermekek részvétele a közúti forgalom-
ban, akikkel szemben nagyobb odafigyelésre és toleranciára
lehet szükség!
Balesetmentes közlekedést kíván a Budaörsi Rendőr-
kapitányság!

Árnyék és víz segít állatainknak a hőségben

Figyeljenek a gyalogosokra és a
kerékpárosokra!
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A Budaörsi Rendőrkapitányság az elmúlt időszakban
megszaporodó bűncselekménytípusokra hívja fel a figyel-
met.
A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén az
elmúlt időszakban több olyan csalást követtek el, vagy
kíséreltek meg elkövetni ismeretlenek, ahol valamilyen rokon-
nak adták ki magukat, és egy velük történt eseményre, például
balesetre hivatkozva készpénzt vagy ékszert kértek a főként
idős sértettektől. Ezt az elkövetési módszert leginkább a
kevés hozzátartozóval rendelkező, egyedül élő időseknél
alkalmazzák a csalók. Sokszor még néhány részletet is
ismernek a hivatkozott személy magánéletéből, így a
meséjüket még hihetőbb köntösbe tudják bújtatni. A módszer
további jellemzője, hogy a csalók a telefonban előre jelzik,
hogy nem ők mennek a készpénzért, ékszerekért, hanem
egy ismerősük. A sértettek rendre az átadást követően jön-
nek rá, hogy csalás áldozatai lettek.
A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén nem-
régiben egy 79 éves asszonyt vertek így át. A sértettet a késő
éjszakai órákban, otthonában, telefonon felhívta egy nő, aki
lányaként bemutatkozva a segítségét kérte. Azt mondta, hogy
balesetet szenvedett, azonnal pénzre lenne szüksége, ezért
szedje össze az összes otthon lévő készpénzt, illetve arany-
ékszert, amelyekért rövid időn belül érkezik majd valaki. Ezt
követően a sértett lakcímére érkezett egy férfi, akinek a
sértett készpénzt és különböző aranyékszereket adott át.
Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált
csalók fejlett módszereire! Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűn-
cselekmények megelőzése érdekében az alábbiakat java-
soljuk:
– Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátar-

tozójukkal!
– Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy ne lehessen

mondvacsinált indokokkal megtéveszteni őket!
– Nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket a fenti

esetekhez hasonló elkövetési módszerre. Tanítsák meg
nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik őket hozzátar-
tozóra hivatkozva, akkor először ellenőrizzék a történe-
tet a hivatkozott rokonnál az általuk ismert számon!

– Járjanak utána, hogy a telefonáló valóban az-e, akinek
mondja magát!

– Ha idegenek unokájukra, gyermekeikre hivatkozva kérnek
bármilyen segítséget, egyeztessenek előbb hozzátar-
tozóikkal! Bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak
azonnal pénzt!

– Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba idegenekkel,
még akkor sem, ha egyébként jó szándékúnak, kedvesnek
tűnnek.

– Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magán-
ügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők
felhasználhatják.

A másik elkövetési módszer nem csak az idős személyeket
érinti, hanem korosztálytól függetlenül mindenkit. Ebben az
esetben a kiszemelt áldozatot felhívja egy, valamelyik mobil-
telefon-szolgáltató munkatársaként bemutatkozó személy,
hogy a hívott fél kisebb pénzösszeget nyert, azonban az csak

akkor vehető át, ha feltölti egy megadott telefon egyenlegét
vagy megadja a számlaszámát, esetleg utal a számlájáról
pénzt. A sértettek egy része ennek eleget tesz, azonban az
állítólagos nyereményt természetesen nem kapja meg.
A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén nem-
régiben ezzel a módszerrel szintén lehetett találkozni.
Ismeretlen tettes a sértettet a mobiltelefonján felkereste, és
egy mobiltelefon-szolgáltató munkatársaként bemutatkozva
közölte, hogy sorsoláson 450.000 forintot nyert, de a
nyereményt csak egy bizonyos hívószámú telefon 5.000 forin-
tos összeggel való feltöltését követően válthatja ki, a tranzak-
ciós azonosító felmutatásával, amelynek a sértett eleget tett.
A nyomozók olyan esetet is vizsgálnak, ahol a csalók hasonló
módszerrel több százezer forinttal károsították meg sértettet.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki kapott ilyen jel-
legű telefonhívást - függetlenül attól, hogy a csalónak sike-
rült-e megtévesztenie - mentse el a hívás adatait és értesítse
a rendőrséget!

– Javasoljuk, ha hasonló hívást kap, ellenőrizze! Érdeklőd-
jön az említett telefon társaságoknál, vagy annál, akire a
csalók éppen hivatkoznak.

– Hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott fenn-
tartással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat.

– A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne
hajtsák végre!

– Telefonon semmilyen adatát ne adja meg az ismeretlen
telefonálónak, hiszen bárki kiadhatja magát hivatalos
személynek vagy cég képviselőjének!

– Nyereményről szóló e-mail érkezése esetén is legyen
óvatos!

– Emailben se közölje senkivel a számlaszámát, sem a pin
kódját és ne utaljon pénzt ismeretlen által megadott szám-
lára!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, illetve
megpróbálják Önöket vagy hozzátartozójukat a fenti, vagy
ahhoz hasonló módszerekkel becsapni, azonnal értesítsék a
rendőrséget a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

Csaló „rokonok”, álnyeremények
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Nyár van, mondhatni uborkaszezon. Aki teheti, ilyenkor megy
szabadságra, telki lakossága átmenetileg csökken, ahogyan a
reggeli, délutáni dugók is mérséklődnek a főváros felé és
vissza. A legnépszerűbb közösségi oldal telki érdekeltségű cso-
portjaiban is visszafogott az aktivitás, egy-egy hozzászólás,
poszt azonban jól mutatja, melyek a „slágertémák” mostan-
ság.
Az egyik ilyen az avarégetés. Időről-időre hallani olyan
esetekről, hogy a nagy melegben, mit sem törődve a szabá-
lyokkal valakik mégis füstölnek falunkban, nem kis bosszúsá-
got okozva a közvetlen, néha pedig akár a távolabbi szom-
szédságnak is. Persze lehet, egy-egy grillpartihoz készülőd-
nek elő túl nagy lendülettel a tüzet rakók, azonban nem árt
felhívni rá a figyelmet, hogy Telki területén csakis a vonatkozó
helyi rendeletben szabályozott időszakban - tavasszal és
ősszel, a megadott hónapokban és napszakban – engedé-
lyezett a kerti hulladék égetése. Nyáron, mikor a legtöbben
gyakorta szellőztetnek, és sűrűn fordul elő szárazság,
érthetően tilos az ilyen célú tűzgyújtás (további részletek
erről szóló cikkünkben és a vonatkozó rendeletben
olvashatók)!
A másik, rendszeresen felbukkanó téma az éjszakai, nagyobb
zajjal járó házibulik okozta probléma. Ezzel kapcsolatban

idézhető lenne a helyi csendrendelet megfelelő passzusa is,
azonban talán még fontosabb felhívni rá a figyelmet, hogy egy
közösségen belül nem csak az írott szabályok léteznek. Egy-
egy hangosabb buli valószínűleg nem zavarja a környéken
lakókat (főleg, ha felhívjuk rájuk előre a figyelmüket), azon-
ban a rendszeres zajkeltés valószínűleg már annál inkább.
Este még elfogadható, hogy a szomszédban zenét hallgatnak,
beszélgetnek, éjjel azonban már jobb zárt térben, visszafogot-
tabban tenni mindezt. Csupán azért, mert belegondolunk
abba, hogy aki másnap dolgozna, más életritmus szerint él,
mint mi, annak ugyanannyi joga van az éjszakai csendhez,
mint nekünk ahhoz, hogy ekkor is jól érezzünk magunkat.
Ugyanígy egy kora reggeli fűnyírás vagy fűrészelés sem fair
azokkal szemben, akik még aludnának.
A jó közösségek ereje abban is rejlik, hogy tagjai megtanulnak
együtt élni, egymás fejével gondolkodni. Segítik, mintsem
inkább zavarják egymást. Ez pedig mindennél fontosabb. Ha
mindenki odafigyel a másikra, és nem csak a saját érdekein-
ket nézzük, hanem a többiekét is, egy idő után a szabályok
már másodlagosak lesznek, hiszen elmondhatjuk, jó itt, ebben
a közösségben élni.

szb

A szerkesztő naplója:
A jó közösség szelleme
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Mit szabad és mit nem a
parkerdőkben?
Az erdők megőrzése, az erdőben kikapcsolódást
keresők nyugalma érdekében bizonyos szabályok
ismerete és betartása szükséges. Ezeket foglalta össze a
Pilisi Parkerdő.
Az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki láto-
gathatja. Az erdőgazdálkodó a szabad látogatást bizonyos
esetekben (szélsőséges időjárási viszonyok, balesetveszély
stb.) korlátozhatja. Az erdő – bár számos esetben köz-
funkciókat lát el, de – nem közterület.
Az erdőterületen gépjárművel, motorral közlekedni tilos. Az
erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából emberi
erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró
hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott jár-
művel saját felelősségére bárki tartózkodhat, de az erdei
életközösségben, az erdő talajában, és az erdészeti létesít-
ményekben nem okozhatnak kárt, illetve nem zavarhatják
indokolatlanul az ott tartózkodók (pl. gyalogosok, kirándulók)
pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási
tevékenységet. Kerékpározásra és lovaglásra a jelölt gyalo-
gos turistautat csak abban az esetben szabad használni, ha
ez kerékpáros, illetve lovas használatra is ki van jelölve!
Kiemelten javasolt a 200 kilométernyi, kerékpáros jelzéssel
megjelölt, erdei kerékpározható útvonal használata, amelyen
Budapesttől egészen Visegrádig eljuthatunk, különböző
nehézségű útvonalakat választva. A gyalogosok épségére min-
denhol, a kijelölt útvonalakon is vigyázzunk!
Kutyát sétáltatni kizárólag pórázon szabad! Gazdájuk kontroll-
ja nélkül a legjámborabb kedvencek is megijeszthetik a többi
kirándulót, zavarhatják az erdei vadat, és számos betegséget
kaphatnak el a vadon élő ragadozóktól.
Tüzet a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad gyújtani. Tűzrakás
előtt tájékozódjunk, nincs-e érvényben tűzgyújtási tilalom! A
tilalmat az illetékes minisztérium rendeli el, aktuális információ
a tűzoltóságtól, az önkormányzatoktól vagy az erdészettől
szerezhető be. A tűzgyújtási tilalom minden esetben
vonatkozik a kijelölt tűzrakóhelyekre is!
A természetvédelmi területen tilos az élőlények (növények és
állatok) és azok élőhelyeinek veszélyeztetése, elpusztítása.
A védett növényeknek, állatoknak már a gyűjtése is bírságot
von maga után. A természetvédelmi terület határát a térképek
jelölik, a terepen tábla jelzi.
Az erdőterületen tilos a szemetelés! A kirándulás során
keletkezett hulladékot vigyék el a legközelebbi szemetesig
vagy akár az otthoni hulladékgyűjtőbe!
Az erdő természeti értékeit mi, emberek veszélyeztetjük a
legjobban. Erdei sétáink során ne térjünk le a kijelölt turista-
utakról, kiépített sétautakról. A felesleges taposás
évtizedekkel visszavetheti a fiatal erdők növekedését,
elpusztítja a védett növényeket és azok élőhelyeit.
Az erdő növények és állatok ezreinek élőhelye. Viselkedjünk
benne vendéghez illő módon, kellő tisztelettel!

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
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A Budai hegyek dél-
nyugati lábánál, és a
Zsámbéki-medence
keleti szélén található
tanösvény 2011-ben
létesült. A kiinduló
ponttól északi és
keleti irányban a
B u d a i - h e g y s é g
erdős tömbje terül el,
déli és nyugati irány-

ban pedig a Zsámbéki-medencére nyílik kilátás.
Az útvonal kb. 2,9 km hosszú, a szintkülönbség 150 m,
bejárása kb. 1,5 órát vesz igénybe. Budajenő, valamint Telki
környékének természeti értékeit mutatja be. A hely
bővelkedik természeti látnivalókban, felfedezése, megis-
merése igazi élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Ebben nyújt segítséget a tanösvény.
A tájékozódást útirányjelző oszlopok, és felfestett jelek
segítik, a térkép és a tanösvény-vezető füzet pedig bővebb
ismeretekhez juttat bennünket. A tanösvény állomásait
tájékoztató táblák és jelzőoszlopok jelölik.

A tanösvény létrehozásában közreműködött: Telki Önkor-
mányzat, Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány,
KOKUKK Egyesület, Pilisi Parkerdő Zrt., Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Budavidék Zöldút Szövetség.

Nevezetességeink: tanösvény
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Telki Polgármesteri Hivatal

Tel.: 06-26-920-800
Általános ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 14.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Orvosi ellátás

Mentők: 104, 112

Orvosi rendelő

2089 Telki, Kórház fasor 24.
Háziorvos: 06-26-920-821, 
gyermekorvos: 06-26-920-822

Dr. Kiss-Leizer Márta
háziorvos
2089 Telki, Kórház fasor 24.
Tel.: 06-26-920-821, 06-20-592-3825

Rendelési idő:
H: 14.00-17.00
K: 8.00-11.00
Sz: 14.00-17.00
Cs: 8.00-11.00
P: 11.30-14.30

Dr. Asztalos Mária
gyermekgyógyász és fül-orr gégész
szakorvos
2089 Telki, Kórház fasor 24.
Tel.: 06-26-920-822, 06-70-312-9341

Rendelési idő:
H: 8.00-10.00
K: 13.00-16.00
Sz: 8.00-10.00
Cs: 13.00-16.00
P: 8.00-10.00

Tanácsadás:

H: 10.00-12.00
Sz: 10.00-11.00

Orvosi ügyelet

2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Tel.: 06-23-451-731, 06-23-451-920

Rendelési idő:
naponta 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig, valamint a hétvégéken 0.00-24.00

Hasznos címek és telefonszámok Telkiben
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Gyógyszertár

2089 Telki, Pillangó u. 2.
Tel.: 06-26-572-026

Nyitva tartás: 
Hétfő: 8.00-18.00, 
Kedd: 8.00-16.00, 
Szerda: 8.00-18.00, 
Csütörtök: 8.00-14.00, 
Péntek: 8.00-14.00, 
Szombat: 9.00-12.00

Rendőrség

107, 112

Telki körzeti megbízott

Czelvikker Máté
06-70-603-7594

Budakeszi Rendőrőrs

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Tel.: 06-23-450-007

Tűzoltóság

105, 112

Posta

2089 Telki, Kórház fasor 22.
Tel.: 06-26-372-079

Nyitva tartás:
H: 8.00-12.00, 12.30-18.00, 
K: 9.00-12.00, 12.30-16.00, 
Sz: 9.00-12.00, 12.30-17.00,
Cs: 9.00-12.00, 12.30-18.00, 
P: 9.00-12.00, 12.30-16.00
(szombat-vasárnap zárva)

Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelő
Szabó Sándor
Tel.: 06-70-428-1835
Email: kozterulet@telki.hu

Temetkezés

Gyertyaláng Kft.
Tel.: 06-30-411-6245

Gyepmesteri feladatok

Polisz Kft.
1196 Budapest, Ady Endre u. 51.

Tel.: 06-1-358-05-26 

Gyepmesterek:
Petrás Antal 06-70-455-84-40
Medgyes Tibor 06-70-338-85-92
További elérhetőségek és hasznos
információk a Telki Portálon
(www.telki.hu oldalon) találhatók.
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
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DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
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Lapzártánkig született: 
Laczkó György és Horváth Mária második gyermeke:
Laczkó Anikó
Fülöp Zoltán és Bor Gyöngyvér harmadik gyermeke:
Fülöp Zétény
Münnich Iván és Münnich Andrea második gyermeke:
Münnich Alíz

Sok boldogságot kívánunk!
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Hirdessen nálunk!
A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat
hivatalos havilapja, illetve weboldala. Együtt a helyi
kommunikáció fő csatornáit jelentik. Olvasóik
jellemzően a közel 5000 fős település, és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint
a községre költözni szándékozók, a Telki iránt 
érdeklődők.
A Napló az egész településen, minden háztartásba
ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen figyelik
az itt élők a friss helyi információk elérése
érdekében.

Érdeklődjön a hirdetési
lehetőségekről!
A hirdetések árairól, és a jelentkezés további
feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklődni
hétköznaponként, munkaidőben a
munkaugy@telki.hu email címen, a 06-26-920-806-os
telefonszámon, vagy személyesen, a Telki Polgármes-
teri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

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
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