


Vége a nyárnak. Hiába tart
még a jó idő, az iskolacsen-
gő hangja, a parlagfű
virágzása, és az uborkaszezon
utáni felgyorsult események
biztosan jelzik, hogy itt az ősz
és az őszi közérdekű ügyek.
Megkezdődött az iskola, és
megvolt az utolsó, önkor-
mányzat által fenntartott
iskolában rendezett tanévnyitó.
Január elsejétől az iskola
épülete feletti rendelkezés is az
állam szakszolgálatáé lesz. Az

intézmény az érdi központú tankerülethez kerül. Bemutatko-
zott iskolánk új igazgatónője is, Dudits Krisztina. A követező
nehéz időszakhoz jó munkát, sok erőt kívánok neki!
A nyári karbantartási munkák mind az óvodában, mind az
iskolában megtörténtek. Idén a szokásosnál nagyobb
összeget fordítottunk ezekre. Szeretnénk az iskola épületét a
tőlünk telhető legjobb állapotban átadni az új fenntartónak.
Az addig hátralévő néhány hónapban ezért igyekszünk min-
dent megtenni a körülmények további javítása érdekében. Az
oktatás ügye már korábban kikerült az önkormányzat
hatásköréből, most az épület is. De nem veszítjük el a kap-
csolatot egyikkel sem. Az Út Európába Alapítványon keresztül
továbbra is igyekszünk javítani gyermekeink oktatáshoz kap-
csolódó körülményein. Természetesen lehetőségeink függ-
vényében, hisz az átadás-átvétel feltételeit, a kapcsolódó for-
rásmegvonások mértékét még nem ismerjük. Szeretnénk a
belső világítás minőségén javítani és folytatnánk a
megkezdett informatikai fejlesztési programot.

Sajnos az épület további bővítésének ügye megfeneklett. A
teljesen előkészített projekt startra kész állapotban volt és
van, államtitkári szintű bejárás után már csak a jóváhagyás
hiányzott, amikor az oktatás ügye körüli, feszültségekkel teli
országos helyzet miatt a szaktárca átrendezte és újraszer-
vezte magát. Ebben az időszakban az iskolánk fejlesztését
érintő döntés nem született meg. Mivel decembertől már
nem mi rendelkezünk az épület felett, a fejlesztési programot
átadjuk, és bízunk benne, hogy megvalósítják. Minden érintet-
tet tájékoztattunk a helyzetről, és kértük, hogy tegyenek meg
mindent a bővítésért. Egy esztendőt sajnos mindenképpen
elveszítünk a kialakult helyzet miatt.
Új takarító cég dolgozik a közintézmények tisztán tartásán. A
kezdeti tapasztalatok kedvezőek, a szolgáltatás színvonala
érezhetően jobb a korábbinál.
Az iskola előtti parkba új kültéri ping-pong asztal került,
köszönhetően az iskolai alapítvány által szervezett célirányos
gyűjtésnek. Az adományokért és a szervezésért köszönet min-
den résztvevőnek!
A műfüves pálya is megújul. Sikeresen pályáztunk, így részt
veszünk az MLSZ programjában, melynek során teljes felújítá-
son esik majd át. A közadakozásból épült focipálya rendkívül
népszerű, az intenzív használat ezért amortizálta. A kör-
bevevő hálókat az önkormányzat lecserélte és a pályázathoz
szükséges önrészt is biztosította.
Befejeződött a rég várt Muskátli utcai komplex forgalmi
csomópont építése a Magyar Közút beruházásában. Az első
tervek több mint tíz éve születtek meg a veszélyes csomópont
átépítésére, sajnos azonban a beruházás olyan léptékű, hogy
eddig nem állt Telki rendelkezésére elegendő forrás. Most
azért tudott létrejönni, mert közel 140 millió forint külső forrást
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tudtunk bevonni. Ennek egy része pályázati pénz, melyet a
„Kiemelten balesetveszélyes, városi forgalmi csomópontok
átépítése” című pályázaton nyertünk, más része a Völgyrét
ingatlantulajdonosainak, elsősorban a várhatóan épülő CBA
tulajdonosainak hozzájárulása. Gyermekeink sokkal biztonsá-
gosabban tudják megközelíteni az intézményi övezetet, és
minden közlekedőnek biztonságosabb, komfortosabb
mostantól a közlekedés. A zebraőrzést még legalább egy
hónapig fenntartjuk, hogy lássuk, miként válik be a fejlesztés
és legyen idő megszokni a gyerekeknek az új helyzetet. Ha
szükséges, a zebraőrzést később is biztosítjuk.
A körforgalomhoz kapcsolódóan lesznek még részmunkálatok
és fejlesztések az ősz folyamán, így tereprendezések,
kertészeti munkák. Járhatóvá tesszük a Csipke közt is.
A beruházás megvalósulásával megnyílt a lehetőség a 
Völgyrét fejlődése előtt. Annál is inkább, mert a terület
közművesítésében is nagy előrelépések történtek. Befe-
jeződött az ivóvízhálózat kiépítése, ami előfeltétele a
csatornázási programban való részvételnek. Azaz most már
van víz, és ha lesz csatornázás, a Völgyrét is bekerült a prog-
ramban fejleszthető területek közé.
A csatornázással kapcsolatban a nyár a várakozás ideje volt.
Előttem van aláírásra a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program terhére finanszírozott, derogációval össze-
függő, uniós jogból fakadó kötelezettséggel érintett,
ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási prog-
ramhoz kapcsolódó szerződés, azonban egy eldöntendő
kérdés és jelentős bizonytalanság miatt egyelőre nem írtam
alá. A Telki esetében közel egymilliárd forint keretösszegű
fejlesztéshez kapcsolódóan kérdésessé vált az önkormányza-
tok ÁFA-fizetési kötelezettségének ügye. A hasonló
fejlesztésekkel érintett települések polgármesterei jelezték a

bizonytalanságot. Több tárgyalást folytattunk a program meg-
valósításával megbízott programirodával, a programot felü-
gyelő államtitkárral és szakértők bevonásával helyben is
megvizsgáltuk a kérdést. A bizonytalanságot néhány napja a
Kormány döntése oldotta fel.
A Kormány a 1439/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatában
rögzítette abbéli szándékát, hogy „az uniós jogból fakadó
kötelezettséggel érintett ivóvízminőség-javító, szenny-
vízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási pro-
jektekben a beruházásokkal összefüggő, le nem vonható és
el nem számolható, általános forgalmi adó a Magyarország
központi költségvetésében meghatározott Uniós fejlesztések
fejezet terhére megtéríthető legyen”. A kérdéskör megoldását
a kormánydöntés a legfelsőbb szinten, a miniszterelnökséget
vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe utalta. Úgy gondo-
lom, hogy ezzel az eddig felmerült legnagyobb akadály
elhárítására is megtörtént a szükséges intézkedés. Ősszel
várhatóan megkezdődik a tervezés, majd azt követően a
beruházási munkálatok is.
Folynak a kertészeti fejlesztési munkálatok is, szépül és épül
a település. Szinte minden létező pályázaton igyekszünk
indulni, hisz a mi régiónk rendkívül pályázatszegény. Nem
minden esetben tudunk sajnos nyerni, gyakran van a kevés
forrás elosztásánál nálunk rászorulóbb jelölt. Sajnos idén sem
nyertünk az út- és járdaépítési pályázaton, de várjuk az
ősszel megjelenő lehetőségeket és készülünk a közeljövő
kisebb-nagyobb fejlesztési programjaival.

Deltai Károly
polgármester

Az utóbbi időszak ku-
tyatámadásai, illetve az
elmúlt napokban történt
kutyatámadás okán,
melyben egy 10 év
körüli gyermeket hara-
pott meg az egyik ingat-
lanról a nyitott kapun
kiszökő, nagytestű
kutya, az önkormányzat
zéró toleranciát hirdet

az ebtartási szabályokat megszegő gazdákkal szemben.
Az elkövetkező hónapokban az önkormányzat által megbí-
zott gyepmester napi rendszerességgel fog a településen
járőrözni és ebrazziát tartani, amikor is minden, a
közterületen található gazdátlan, vagy éppen csak az ingat-
lanról kiszökő kutyát befog és elszállíttat a gyepmesteri
telepre. A kutyák kiváltására csak jelentős összegű bírság,

illetve az elszállítás költségének megfizetése után tud sor
kerülni.
Azon ebtulajdonosokkal szemben, akiknek kutyáját a
gyepmester befogja, a hivatal szabálysértési eljárást
kezdeményez a járási hivatalnál, melynek eredményeként a
szabálysértési eljárás keretében szigorú bírságolással fog a
hatóság fellépni.
A közterület-felügyelő és a körzeti megbízott az elkövetkező
időszakban rendszeresen ellenőrzi a településen tartott
egyéb ebtartási követelmények betartását. A képviselő-
testület a következő ülésén felülvizsgálja a helyi állattartási
rendeletet.
Az önkormányzat célja, hogy az ebtartókat a szigorú
intézkedésekkel arra ösztönözze, hogy az ebtartási és együtt-
élési szabályokat betartva elkerülhetőek legyenek az elmúlt
időszak eseményei, az akár életveszélyes kutyatámadások.

Telki Önkormányzat

Zéró tolerancia a szabályszegőkkel
szemben
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Iskolakezdésre megindult a
közlekedés
A lapzártánkkor ismert információk alapján megkezdődött a
körforgalom műszaki átadás-átvételi és forgalomba helyezési
eljárásának folyamata. Eközben már az iskolakezdéskor elin-
dult a forgalom a lezárt részeken, és a Muskátli utcai körfor-
galmat birtokba vehették az arra közlekedők. A kertészeti,
szépészeti munkálatok ezt követően is folytatódnak.

A Muskátli utcai komplex forgalmi csomópont - körforgalom -
kivitelezése közel 135 millió forint külső forrásbevonással
történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő
együttműködés keretében. A közbeszerzési eljárás során
kiválasztott kivitelező az Útkorona Kft..

szb
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Pályázat sportparkok létrehozására

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Prog-
ramban részt vesz, és pályázik 2 db 70 m2 alapterületű, 7
sporteszközből álló sportpark, valamint egy 400 méteres
futókör létrehozására. A tervezett helyszínek: sportpark és
futókör az Öreghegyen, valamint egy további sportpark az
iskola melletti területen.
A pályázaton való részvételhez szükséges 50% önerőt, azaz
bruttó 8 millió 890 ezer forintot, - amelyhez az Óvoda-Iskola
Telkiben: Út Európába Alapítvány 3 millió 500 ezer forint

összegű támogatást nyújt - a 2016. évi általános tartalék ter-
hére biztosítja. (További részletek külön cikkünkben
olvashatók.)

Települési adóról szóló rendelet 
felülvizsgálata

A testület úgy határozott, hogy a települési adóról szóló -
6/2016.(V.17.) - önkormányzati rendeletét hatályában fenntart-
ja. Egyúttal a Pest Megyei Kormányhivatal által a Kúria Önkor-
mányzati Tanácsa előtt indított, nem peres eljárásban az
önkormányzat jogi képviseletére dr. Csüllögh Nóra ügyvédet
bízza meg.

szb

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.

Pályázat sportparkok és futókör
létrehozására
Magyarország Kormánya az 1314/2016. (VI.30.) Korm.
határozatban döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Programról, amelynek célja, hogy olyan közösségi
terek kerüljenek kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a
fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadide-
jét, igényes létesítményekben.
A pályázati program keretében 40, 70, 90 vagy 150
négyzetméter alapterületű, gumi burkolatú kültéri sportpark
valósítható meg szabadtéri edző eszközökkel, amelyek
darabszáma 5-től 15-ig terjedhet. A program lehetőséget
biztosít továbbá 200, illetve 400 méteres futókör kialakítására.
A sportparkok mindegyike lehetőséget teremt az alapvető,
erősítő edzésformák gyakorlására, mint például a
húzódzkodás, tolódzkodás, lépcsőzés vagy a függeszkedés,
míg a nagyobb létesítmények további speciális gyakorlatok
elvégzésére is.
A sportparkok megfelelő kereteket jelenthetnek a családok
számára a közösen végzett mozgásra, ugyanakkor az önkor-
mányzatok aktív fellépésére is nagy szükség van, hogy a
létesítményeket színvonalas programokkal töltsék meg.
Telki a település nagyságából eredően két, egyenként 70 m2

alapterületű, 7 sporteszközös sportpark,  illetve egy 400
méteres futókör kialakítására nyújtott be pályázatot, amelyek
két helyszínen, az Öreghegyen és az iskolánál lennének elhe-
lyezve.

A pályázaton a sportpark tekintetében nem szükséges önerő
vállalása, a futópályák esetében ugyanakkor értékelési szem-
pont ennek mértéke, amely minimum 50% kell, hogy legyen.
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete és az
Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány ezért közösen
finanszírozza a bruttó 8 millió 890 ezer forint önerőt, amely-
ből 3 és fél millió forintot az elmúlt évek sikeres adomány-
gyűjtése révén vagyonából az alapítvány biztosít.

szb
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Tájékoztatjuk a T. Szülőket, hogy Telki község Önkormányza-
ta a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) számú
Ö. rendeletének megalkotásával lehetőséget kívánt terem-
teni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyen-
lőségének biztosításához.
A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesület-
ben sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, a művészeti iskolá-
ba járó tanulók tanulmányi költségeikhez, illetve a Telki
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la közreműködésével az intézményben szervezett idegen
nyelv oktatásban részt vevő tanulók ösztöndíjat igényelhet-
nek a Szociális Bizottságtól.
A sport, a művészeti és az idegen nyelv tanulási ösztöndíjra
pályázati adatlap (letölthető az önkormányzat honlapjáról)
benyújtásával lehet pályázni 2016. szeptember 30-ig.
Támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
(57.000 Ft-ot). Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft
maximum 10.000 Ft lehet.
A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok:
a. pályázati adatlap 
b. tanulmányi jogviszony igazolása
c. az osztályfőnök támogató javaslata
d. sportegyesület elnökének vagy a művészetoktatási

intézmény támogató nyilatkozata

Egyéb részletek, a tanulmányi ösztöndíjakról szóló
14/2011.(06.29.) számú Ö. rendeletben olvashatók, amely
letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Halász Terézia
Szociális Bizottság elnöke

Tájékoztató tanulmányi 
ösztöndíjakról

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Tisztelt Adófizetőinket, hogy a 2016 második
félévi helyi adók (építményadó, telekadó, iparűzési adó, ide-
genforgalmi adó) és gépjárműadó befizetési határideje 2016.
szeptember 15.

Telki Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóhatósá-
ga valamennyi adózó részére 2016 februárjában megküldte a
folyószámla kivonatokat, és az első, valamint a második
félévi adó befizetéséhez szükséges csekkeket.

Az adózók az egyenlegközlőben értesültek arról, hogy az idei
évben milyen összegű adófizetési kötelezettségük van, illetve
mekkora összeget kell 2016. március 16-ig és szeptember 15-
ig megfizetniük. Ugyanúgy év közbeni előírás esetén a
határozattal egyidejűleg megküldésre került a teljes évi
befizetéshez szükséges csekk.

Az adózók fizetési kötelezettségüket az értesítőhöz mellékelt
csekkeken vagy banki átutalással is teljesíthetik.  Amennyiben
adózóink a szeptemberben esedékes befizetéshez új csekket
szeretnének igényelni, mert pl. elveszett, úgy ezt személye-
sen adóirodánkban, vagy az ado@telki.hu, ado2@telki.hu 
e-mail címeken is megtehetik.

2016 augusztusában adóhatóságunk a vállalkozások részére
megküldi az iparűzési adóval kapcsolatos folyószámla egyen-
leget és a bankszámlanyitásra nem kötelezett adózók
esetében a befizetéshez szükséges csekket.

2016 októberében minden adónemhez kapcsolódóan
megküldésre kerül az 1000 Ft-ot meghaladó túlfizetést vagy
hátralékot tartalmazó egyenlegértesítő.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul községünk
fejlődéséhez és működéséhez!

dr. Lack Mónika
jegyző

Adózási határidő közeleg
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Telki Egészségnap
2016. szeptember 24.
A 14. alkalommal megrendezésre kerülő Egészségnapon
sokszínű programmal szeretnénk felhívni a figyelmet az
egészséges életmód kialakítására, egészségünk védelmére, a
betegségek kialakulásának megelőzésére. A programok
három helyszínen zajlanak: A Pajta környékén, az iskolánál,
és a Telki Hold Otthonban, de próbáltuk időben szétválasz-
tani őket, hogy az érdeklődők minél több rendezvényre
eljussanak. Remélhetőleg a kínálatból mindenki talál magá-
nak kedvére valót!

Szeptemberben ünnepeljük a Telki Érdeméremmel kitüntetett
KOKUKK szervezte Termelői Piac 5. születésnapját. Az
egészséges táplálkozás fontosságát minden évben hangsú-
lyozzuk az Egészségnap programjaiban, ezért örömmel látjuk,
hogy egyre többen keresik fel a piacot és népszerű lett a
környékbeli termelőktől vásárolható áru. Köszönjük a
KOKUKK tagjainak áldozatos munkáját. A piac létrejöttének
megünnepléseként, a Pajtánál és a mellette lévő udvaron
gyerekprogramokkal szeretnénk kedveskedni a látogatóknak.
A rendezvények délelőtt 10 órától kezdődnek.

A szűrővizsgálatok és sportrendezvények az iskolában és
annak környékén kerülnek megrendezésére, valamint ide
terveztük a Nézőművészeti Kft színdarabját is, amely a Kéz-
mosás fontosságáról szól.

Harmadik helyszínünk a Telki Hold Otthon, ahol most
először van lehetőség a helyi lakosoknak a sokféle szolgál-
tatás megismerésére, ingyenes kipróbálására. A Hold Otthon
konyhája egészséges menüvel várja azokat, akik a programok
során megéheznek, a kávézóban pedig lehetőség van „paleo
fagylalt” kóstolására. A délután folyamán az intézményben
dolgozók számos bemutatóval, előadással, este pedig egy
nagyszerű francia filmmel várják a telkieket.

Szűrővizsgálatok: 

– Általános állapotfelmérés: Az ÁNTSZ munkatársai vérnyo-
másméréssel, vércukor- és koleszterinszint, testzsír és
testtömeg index meghatározással, és ehhez kapcsolódó
életmód és dietetikai tanácsadással állnak a lakosság ren-
delkezésére.

– Csontsűrűség-mérés: A vizsgálatot leginkább 50 éves kor
feletti, csontritkulásban szenvedő betegeknek, vagy a
csontritkulás rizikófaktorainak (genetikai hajlam; magas,
vékony testalkatúak; csontritkulást okozó gyógyszerek
szedése; 1-es típusú cukorbetegség, máj- vagy vese-
betegség, pajzsmirigy-túlműködés) fennállása esetén és
mindkét nemnek egyaránt javasolják. Szükség van
csontsűrűség-mérésre abban az esetben is, ha a beteg
csontfájdalomra, hátfájásra panaszkodik, vagy gyakran
szenved csonttörést, adekvát trauma nélkül. Az életmód is
jelentősen növelheti a csontritkulás kockázatát, így alko-
holizmus, dohányzás, hiányos táplálkozás esetén is java-
solt a vizsgálat elvégzése.

– Vérnyomásmérésen alapuló érszűkület vizsgálat (ABI):
Magyarországon minden harmadik, 40 év feletti ember
keringési zavarral küzd. Sokan nem is tudnak
betegségükről, mert sokáig nem okoz tüneteket, így
általában csak akkor veszik észre, amikor már az ér
károsodott. Az érrendszeri betegségek következményei
súlyosabbak lehetnek, mint gondolnánk. Amennyiben túl
későn, vagy egyáltalán nem észlelik, szívinfarktushoz,
agyi érelzáródáshoz is vezethet. Megfelelő ellátás és
rendszeres ellenőrzés mellett az érrendszeri betegségek
idejében felismerhetők és kezelhetők. Lassítható a
betegség előrehaladása és elkerülhetőek a további
következmények. A keringési problémák kockázata a kor-
ral egyenes arányban növekszik, a nők esetén 60 éves
kortól, férfiak esetében pedig 50 éves kortól ajánlott a vizs-
gálat. Kortól függetlenül azonban rendszeres kontroll java-
solt főképp azoknál, akiknek magas a vérnyomása, túlsú-
lyosak, mozgáshiányosak, cukorbetegségben szenved-
nek, dohányoznak, magas a koleszterinszintjük, vagy
örökölt keringési zavarban szenvednek.
A mérés kétmandzsettás vérnyomásmérővel történik,
amelyet a felkaron és a bokán rögzítenek. A vizsgálat 3
részből áll, először a két felkar nyomásarányát, majd a
felkar-jobb boka, felkar-bal boka nyomásarányát vizs-
gálják. A tájékoztatással együtt körülbelül 15 percig tartó
vizsgálat után eredményeit kézhez kapva értesülhet róla,
hogy mennyire valószínűsíthető Önnél érrendszeri meg-
betegedés. Indokolt esetben ingyenes szakorvosi
konzultációs lehetőséget biztosítanak. A csontsűrűség-
mérést és az érszűkület vizsgálatot a Synexus Magyar-
ország Kft. munkatársai végzik. A vizsgálatokra előzetes
bejelentkezést javaslunk. Időpontkérés a 06-70-621-
5308-as telefonszámon, Ruják Györgyinél lehetséges.



– Légúti problémák szűrése Dr. Egerszegi Sándor osztály-
vezető főorvos közreműködésével: A krónikus obstruktiv
tüdőbetegséget (COPD) legtöbbször belégzési ártalmak,
elsősorban a dohányzás váltja ki. Fokozatosan progre-
diáló, romló tendenciát mutató betegségről van szó. A
mielőbbi kórismeret, diagnózis a korai terápia
elkezdésének feltétele, ezzel lehet a kedvezőtlen tenden-
ciát lassítani, javítani. A COPD hazánkban jelentősen
„aluldiagnosztizált”, a statisztikailag elvárható 440-600
ezer beteg helyett jelenleg csak 165 ezret ismernek és
kezelnek. Kiemelten érintettek lehetnek a 40 év fölötti,
dohányzó polgártársaink. Egy kérdőív kitöltésével, és egy
egyszerű, erőltetett kilégzéssel járó légzésfunkciós
méréssel lehet valószínűsíteni a betegség fennállását,
illetve lehetőség adódik rövid konzultációra is.

– Fogászati és szájüregi szűrés (a Telki Hold Otthonban
lévő fogászati rendelőben)

Tegyen egészségéért és vegyen részt ingyenes vizs-
gálatainkon!

Gyerekprogramok a Pajtánál
– Figurina bábszínház: Gri(m)maszkok - zöldségekkel

A bábosok zöldségek segítségével adnak elő meséket,
bizonyítva, hogy fantáziával minden életre kelhet. Az
előadás amellett, hogy vicces és szórakoztató, felébreszti
a gyerekek kreativitását, és megmutatja, hogy az otthon
található, hétköznapi tárgyakkal nagyszerűen lehet ját-
szani. 1-től 99 éves korig ajánljuk a programot.

– Kerti móka a Szamóca Kiskert Tanodával
Zsázsahajú Tóbiás készítése: 3-10 éveseknek ajánljuk a
programot, de a kisebb-nagyobb tesók is jöhetnek. Minden
foglalkozás más, nincs két egyforma alkalom.

Színház

A Nézőművészeti Kft. tagjai - Mucsi Zoltán, Scherer Péter és
Katona Tamás - egy új színházi struktúrát hoztak létre 2003-
ban. Előadásaikban párbeszéd születik a színész és a néző,
a színház és a valóság között. Mindezt megfűszerezik humor-
ral, így jó hangulatú, emlékezetes előadások születtek az
évek során. Az Egészségnaphoz kapcsolódó téma kerül fel-
dolgozásra: A kézmosás fontosságáról.

“Kezeket a csap alá, mossál gyorsan kezet,
ha erre nem figyelsz hip-hop megfizetsz.
Támad a vírus legyél hát résen,
nem lehetünk mi a beteg generation.”
(Vírus-rap)

Semmelweis munkássága óta ismert, hogy a kórházi eredetű
fertőzések megelőzésében a kéz megfelelő fer-
tőtlenítésének kiemelkedő szerepe van. A mai rohanó világ-
ban egyre jobban megfeledkezünk a kézmosásról, pedig álta-
la számos betegség megelőzhető lenne. Annak ellenére,
hogy ez már régóta tankönyvi adat, mégis újra és újra hangsú-
lyozni kell. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legutóbb
megjelent programjában hangsúlyozza, hogy nem elég csak
egy útmutató megfogalmazása. A hozzáállás javításához
sokoldalú megközelítés szükséges.
Az előadás közvetlen hangvétele, a fiatalok világából vett
helyzetek, a humor és a zene olyan kapcsolódási pontokat
teremthetnek, amely az alkotók szándéka szerint egy nyíltabb
párbeszédet generálhat a darab utáni beszélgetésben. A kéz-

A Synexus Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Kft.
egy klinikai kutatásokra szakosodott vizsgálóhely, amely
világszerte már több mint 20 éve vizsgálja az új gyógy-
szerek és kezelések hatékonyságát. Barátságos, nyugodt
környezetet biztosítanak, ahol közösen hozzájárulhatnak
Ön és mások egészségi állapotának javulásához, valamint
a jövő nemzedék gyógyszereinek megszületéséhez.
Jelenleg 4 saját és egy partneri klinikájuk van Magyarorszá-
gon, mindegyik magasan képzett orvosi és nővéri csapat-
tal rendelkezik, hogy biztosítsák betegeik számára a leg-
magasabb kényelmet, és a professzionalizmust, amely
általában megtalálható a magán-egészségügyi szolgál-
tatásban. Kampányaikban az ingyenes szűrővizsgálatok
főbb területei a szív-érrendszeri problémák, ízületi pana-
szok, légzőszervi betegségek szűrése és a csontsűrűség-
mérés.
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mosás higiéniai szerepének hangsúlyozása mellett olyan
témákat is érintenek, mint a kórokozóktól való fóbia, és egyéb
fóbiák, a mértékletesség/mértéktartás kettősége, az emberi
érintkezések (fizikai és lelki aspektusainak) különböző meg-
nyilvánulásai.

Szereplők: Molnár Gusztáv, Katona László
Dramaturg: Gyulay Eszter
Szakmai tanácsadó: Dr. Surján Orsolya
Rendező: Scherer Péter

Az előadás után a témáról közvetlen beszélgetés lesz a
művészekkel.

Sportprogramok

– Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány és a Telki Bike Team
által szervezett sportversenyek – futóverseny, kerékpár
ügyességi verseny, asztalitenisz bajnokság. A kezdési
időpontokat keressék az alapítvány Facebook oldalán és
honlapján: telkigyerekalapitvany.hu

– Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány és az önkormányzat
által vásárolt, egy-egy db kültéri asztalitenisz asztal
ünnepélyes felavatása.

– Tegball bemutató

Mi az a Teqball? Hétköznapi nyelven fogalmazva: lábtenisz
pingpongasztalon. Tudományosabb megközelítés szerint egy
futballalapú új sporteszköz, és egy új sport is egyben, amely
mind a profi focisták, mind az amatőr sportbarátok számára

kiválóan alkalmas a technikai tudásuk, koncentrációs
készségük és az állóképességük fejlesztésére. Ketten és
négyen is lehet játszani. A labdarúgás legtisztább válfajának
tartják, mivel a játékosok között nincs fizikai kontaktus, és ki
hinné, hogy a szerencsefaktor teljes egészében kizárható: itt
esély sincs mákkal nyerni, csakis a jobb játékos győzhet.
Magát az asztalt Teqboardnak hívják és a vége hajlított. Direkt
úgy tervezték, hogy a labda minden esetben a játékosok felé
pattanjon. Ami a legfontosabb szabályokat illeti, egy játékos
maximum háromszor érhet hozzá a lasztihoz a labdamenetek
során, de egy testrészével csak egyszer. Egy játszma 12
szerzett pontig tart, fejenként négy szervával. Rengeteget
fejlődhet az ember technikailag akár egy meccs után is, mert
a szabály tiltja, hogy az egész mérkőzést mondjuk kizárólag
a jobb lábát használva játssza le, kénytelen fejjel vagy a
gyengébbik lábával is hozzáérni.
A kísérő animátor a helyszínen elmagyarázza a szabályokat,
és bemutatja az asztal használatát.

Programok a Telki Hold
Otthonban

– Masszázs: Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak
egy ingyenes 15 perces frissítő vagy lazító masszázsra.
Az alábbi kombinációk választhatók: arc-fej, fej-nyak,
nyak-váll, váll-kar, hát. Várják Önöket délelőtt 11:00 és
13:00 között, illetve délután 15:00 és 17:00 között.
Időpontot egyeztetni a 06-30-515-0715-ös telefonszámon
lehet.

– Fizioterápia kipróbálása
– Bemer ágy kipróbálása
– Parajdi sófürdő: Édesen sós élmény várja a Parajdkincse

Sófürdőben! Nem kell messzi földre utazni (Holt-tenger,
Parajd), hogy érezze a 26%-os töménységű sófürdő
csodás élményét (lebegés), hatását! Az Egészségnapon
11-től 16 óráig, a Hold Otthon földszintjén található Paraj-
di Sófürdőben ingyenesen kipróbálhatja a hatást.
Fürdőruháját, törölközőjét, papucsát ne felejtse otthon! A
sófürdő egyeztetett időpontban, előzetes bejelentkezés
alapján vehető igénybe! Jelentkezni szeptember 23-ig, a
06-30-894-6741-es telefonszámon lehet. Bővebb infor-
mációt a sóterápiáról a www.parajdkincse.hu oldalon és a
Parajdkincse Só-Pezsgőfürdő Facebook oldalon talál!

– Ingyenes fogászati szűrés
– Biobolt kóstoltatás
– Az étteremben egészséges napi menü
– Paleo fagylaltok
– Fogászati előadás: Prevenció és fogpótlás
– Pszichológia előadás: Időskori folyamatok
– Pszichológia előadás: Vezetett csoportrelaxáció
– Medcity Egészségközpont bemutatkozás
– S.O.S 911 Segítségnyújtó Szolgálat. A szükséges segítség

egy gombnyomásra! Kortól, nemtől függetlenül ajánlott
bárkinek, akinek akár az egészségi állapota megkívánja,
illetve ha gondoskodni szeretne, biztonságban szeretné
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tudni szeretteit, gyermekeit, idős szüleit. Bővebb infor-
máció a www.sos911buda.hu oldalon található.

A nap végén, az Egészségnap lezárásaként, Filmklub keretén
belül, a Telki Hold Otthonban vetítjük le az Életrevalók című fil-
met, amely egy 2011-ben bemutatott, francia vígjáték, dráma.
A film valóságos történeten alapul, a rendezők egy 2004-es
dokumentumfilmet dolgoztak fel. Minden hangulatjavító
szernél hatásosabb a film megtekintése, garantált jókedv és
életöröm tölti el a nézőket. Minden korosztály számára aján-
lott!

A Telki Egészségnap programja
2016. szeptember 24.

8.00 Termelői piac – Pajta
9:00-11:00 Alapítványi futó-, kerékpár- és ping-pong verseny – Iskola környéke
10.00 Szűrővizsgálatok kezdete - Iskolai tantermek
10.00 Figurina bábszínház - Pajta udvar
10.05 Sportversenyek kezdete - Iskola előtti tér
10.30 Gyerek játszóház - Pajta udvar
11.00 Kerti móka - Pajta udvar
11.05 Parajdi sófürdő - Telki Hold Otthon
11.05 Masszázs - Telki Hold Otthon
11.30 Ping-pong asztalok avatása - Iskola előtt
12.00 Nézőművészeti Kft. - Iskola ebédlője
14.00 Fizikoterápia, Bemer ágy, Fogászati szűrés, Bio bolt kóstolás - Telki Hold Otthon
15.00 Előadások: Fogászat, Pszichológia, Medcity Egészségközpont, S.O.S.911 - Telki Hold Otthon
17.00 Filmvetítés - Telki Hold Otthon



Közösség 11Program

www.telki.hu

11

A Budajenői Önkormányzat és a Budajenő-Telki Székely
Társulat szeretettel meghívja a két falu lakosságát 2016.
október 1-jén, szombaton 16 órakor a Budajenői Hagyo-
mányőrzők Házában tartandó, filmvetítéssel egybekötött
történelmi visszaemlékezésre.
A gyergyói székelyek kitelepítése Börvelybe és Budapest
környékére (1941-1946)
Előadó: Nagy József Gyergyóremetei történész
Az előadást követően, 17 óra 30 perckor koszorúzás lesz a
templom előtti kopjafánál. Ezután 18 órakor szentmisét tar-
tanak a Péter Pál Katolikus Templomban, a kitelepítés 70.
évfordulója alkalmából.

„Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz”
József Attila

A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubjának Úton című új sorozatával
idén ősszel is folytatjuk utazásunkat a fikció birodalmában. A
meghívott szerzők beszélgetőtársa Szegő János kritikus, a
Magvető Kiadó munkatársa:

„Az utazás nem csak az
irodalom egyik leg-
klasszikusabb és leg-
régebbi témája. Az
utazás az irodalom
egyik legtalálóbb hason-
lata. Úton van az író, aki
írni kezd, a szöveg, amit
létrehoz, és utazik az
olvasó is. Útközben
lenni otthon – talán ez
az irodalom. Honnan
indul az írás? És hova
érkezik az író? Mit jelent
otthon lenni? Az estek
során az utazás témája
keretezi a beszél-
getéseket: szóba kerül

majd, hogy mit jelent vendégünknek az utazás, hová szeret
utazni és hogyan; miképpen kapcsolódik össze az írás és az
utazás, a távolság és a közelség, az Óperencián innen és túl,
de az is, hogy olvasóként merre szeret barangolni, milyen

felfedezéseket tett élete könyvtárában. Műhelytitkok és úti
tippek, gyerekkori anekdoták és szerelmes földrajz. Kiinduló
állomás: Pátyi Könyvtár.”

Idei útitársaink:
Barnás Ferenc: október 3.
Rakovszky Zsuzsa: október 17.
Závada Pál: november 21.
Háy János: december 5.
Spiró György: december 19.

Szegő János írásai 2003 óta jelennek meg rendszeresen
folyóiratokban és különböző nyomtatott, illetve online
sajtóorgánumokban. 2009 szeptemberétől 2011 júliusáig a
Litera.hu - az irodalmi portál szerkesztője, kulturális újságíró-
ja volt, 2011 augusztusa óta a Magvető Kiadó szerkesztője.

A hétfői napokon, 19 órakor kezdődő estek ismertetői a
www.irodalmiklub.hu oldalon, valamint a Facebookon:
www.facebook.com/patyikonyvtar cím alatt olvashatóak majd.
A beszélgetések után a szerzők dedikálják műveiket.

Szeretettel várunk mindenkit az irodalmi estekre, a Könyvtár-
ba!

Kollár Péter
könyvtáros

Térviszony
Irodalmi útvonalak és találkozások a Pátyi Könyvtárban

Történelmi visszaemlékezés
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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 érdeklődünk, milyennek
látják a pedagógusok a telki gyerekeket és az iskolát. A har-
madik részben Bahik Krisztina angol tanárnővel beszélget-
tünk, akit idén – előző interjúalanyunkhoz, Kostka
Ágneshez hasonlóan - Havas Ferenc-díjjal tüntettek ki.

Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?

Budapestiként egy véletlennek köszönhetően, hat éve, 2010-
ben kerültem ide. Belevágtam és itt ragadtam.

Milyen érzés itt tanítani?

Nagyon szeretek itt tanítani, ezért bár voltak más megkeresé-
seim a fővárosból az utóbbi években, nem váltottam. Jó a
környezet és a közösség, szívesen dolgozom itt.

Általában milyenek a telki gyerekek?

Rengeteg sikerélmény éri itt az embert tanárként, mert a telki
gyerekek okosak és érdeklődőek. Sokkal fogékonyabbak, mint
amit korábbi munkahelyeimen tapasztaltam. A magánórák mellett
azonban némelyikük túlterhelt, főként a felső tagozaton.
Mivel többen is két tannyelvű óvodába, nyelvi tanfolyamokra jár-
nak már egészen fiatalon, ezért az iskolába sokan úgy kerülnek
be, hogy már van egy alap angoltudásuk, szókincsük. Ennek
köszönhetően nagy keletje van a két tanítási nyelvű osztályok-
nak is.

Miért érdemes a telki iskolába járniuk a gyerekeknek?

Elsősorban a specializációk, a sakk-logika és az emelt szintű
angol oktatás, valamint a tehetséggondozás miatt. Ráadásul
azok, akik a nyolc osztályt itt járják végig, tovább lehetnek jó
értelemben vett gyerekek, mintha elvinnék őket egy hat osztá-
lyos gimnáziumba.

Van olyan, amin az intézményben fejleszteni kellene?

A technikai háttéren lenne mit javítani, ám sajnos erre a régióra
nem nagyon írnak ki pályázatokat. Jó volna több okostábla, pro-
jektor vagy éppen magnó. Utóbbi a nyelvtanításhoz elenged-
hetetlen.

Mi a legnagyobb pozitívuma az iskolának?

Az elhelyezkedése, a környezet és az épület. Ezek mellett a
tanári kar, amelynek tagjai emberséges hangulatot, kiváló légkört
teremtenek.

Köszönjük az interjút!
Szilágyi Balázs

Elismerés telkieknek
Idén három telki lakos is magas állami kitüntetést kapott
augusztus huszadika alkalmából.
Kovács Gábor, a Bankár Holding Zrt. igazgatóságának elnöke,
a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Kakasszéki
Emberekért Alapítvány alapítója, a Magyar Érdemrend közép-
keresztje kitüntetést kapta.
Dr. Szabados György történész, az MTA-HIM-SZTE-MOL
Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának tudományos
főmunkatársa a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta. 
Móczár Gábor Attila, az Europa Cantat magyarországi irodájá-
nak elnöke, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének
társelnöke, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. program-,
marketing- és nemzetközi kapcsolatok igazgatója a Magyar
Arany Érdemkeresztet kapta.

Gratulálunk!

Megyei eredmények az
Olimpián
Augusztus 21-én véget értek a XXXI. olimpiai játékok Rio de
Janeiroban. A magyar küldöttség nyolc arany, három ezüst és
négy bronzéremmel térhetett haza. Pest megyét 15 sportoló
képviselte, közülük hét Pest megyei egyesületben is sportol.
Legeredményesebb Ungvári Miklós judós, valamint Lőrincz
Viktor birkózó volt (mindketten a Ceglédi VSE versenyzői), akik
az ötödik helyen végeztek. A megye lakosaként Cseh László
egy ezüst, Kapás Boglárka egy bronzéremmel gazdagodott.
Telkiből nem indult versenyző, a szomszédos Pátyról viszont
igen: Papp Krisztina maratonfutó a 65. helyezést érte el
számában.

Forrás: pestmegye.hu

„Rengeteg sikerélmény éri itt az
embert”
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Immár hagyományosan Csehország adott otthont augusztus
5. és 14. között az Európai Sakkszövetség égisze alatt ren-
dezett Korosztályos Uniós Európa-bajnokságnak. A versenyen
nemcsak az Európai Uniós országok, de a tagjelöltek, és min-
dezek szomszédai is részt vehettek. A versenyzők 9 for-
dulóban mérték össze a tudásukat, minden nap egy 3-4 órás
partit játszva.  A játszmákat egyidejűleg az interneten, és hely-
ben, kivetítőn is követni lehetett.

Ellentétben egyes más sportágak korosztályos világ-
versenyeivel, ahol rengeteg kategória van, de kategóriánként
csak pár - főleg hazai - versenyző indul, tehát ezen sportá-
gakban gyakorlatilag az indulás már érmet is jelent, a sakkot
rengetegen űzik, ami a hazai és nemzetközi versenyeken
induló sakkozók nagy számában is megmutatkozik. A sok
induló miatt az erős színvonal is garantált, így a nemzetközi
sakkversenyeken jó helyezést elérni mindig komoly teljesít-
ményt jelent.

A telki Persányi Barnabás a második fordulótól vezette a
mezőnyt, és veretlenségét mindvégig megőrizve lett
korosztályos uniós Európa-bajnok. A győzelemhez belga,
francia, bolgár, német, lengyel, észt, román, szlovák és litván
ellenfelekkel kellett megküzdenie. Hab a tortán, hogy Barna-
básnak két nyertes partiját is szépségdíjjal jutalmazták a

versenyen: lengyel és litván ellenfelével játszott partija a
remek, győzelemre vezető sakktaktikai és stratégiai
motívumok miatt nyerte el a legszebb játszma díját, de ez az
elért pontszámba természetesen nem számított bele. Barna-
bás nagy örömére, a szervezők jóvoltából a gyönyörű kupán
és az aranyérmen kívül egy laptoppal is gazdagodott.
Gratulálunk Barnabás teljesítményéhez!

Persányi Barnabás aranyérmes a 
Korosztályos Uniós Európa-bajnokságon
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Idén júliusban került megrendezésre ismét az I. (Budai)
Cserkészkerület által szervezett Kerületi Nagytábor (KNT),
melynek keretében közel 2500 cserkész táborozott együtt 10
napig. A budajenei és telki fiatalokat összefogó cserkészcsapa-
tunk 2005 és 2010 után immáron harmadjára vett részt ilyen
nagytáborban. 
A táborhely Csokonyavisonta, egy apró dél-somogyi falu
határában volt, ami a négyórás vonatút, majd hosszas buszo-
zás és több kilométeres túra fényében elég messze van Telki-
től. Kora délelőtti indulásunk ellenére már majdnem este
nyolc óra volt, mire lerakhattuk túratáskáinkat a sátorhelyünk
környékére. Szerencsénkre korábban leutazó vezetőink finom
vacsorával vártak minket, így feltöltve és feltöltődve vettünk
részt a központi tábori megnyitón. A tábor keretmeséjét idén a
Star Wars univerzuma adta, így méltó módon Yoda mester volt
az, aki hivatalosan is megnyitotta a tábort, mellyel kezdetét
vette a sötét és a világos oldal 10 napos küzdelme, hogy előb-
bi magához csábíthassa a gyanútlan és felkészületlen cserkész
„padawanokat”.
Csapatunk táborhelye egy akácos és egy fenyőerdő
találkozásánál volt, így kellemesen árnyékos helyen építhettük
fel a nomád mindennapokhoz szükséges építményeinket (sátor,
ponyvával fedett asztal és pad, zuhanyzó, kézmosó, latrina,
tűzrakó, stb.), melyeket mindig az erdőben lehullt ágakból,
valamint széldeszkákból állítunk össze, kizárólag kötözőspár-
ga segítségével. 
A KNT keretein belül sokféle programon vettünk részt, például a
focidrukkerek szerencséjére az EB záró eseményéről sem
maradtunk le, a központban felállított óriáskivetítő előtt min-
denki szurkolhatott kedve szerint. Eltöltöttünk egy napot a

központ szervezésében prezentált Galaktikus napon, ahol
kisebbek és nagyobbak is megtalálták a maguknak való prog-
ramot. A legidősebbek a Dráva parton strandolhattak és vízre
is szállhattak túrakenukon, felfedezve a folyó csodálatos
élővilágát. A fiatalabbak cserkésztudásból kaphattak tovább-
képzést (tájékozódás, sütés-főzés, faragás), emellett kikap-
csolódhattak a számukra szervezett lelki- és sportprogramokon.
A tíz napnak és közös programjainknak hála jobban megis-
mertük közvetlen szomszédjainkat (Budakeszi, Páty), akikkel
szorosabb barátságok, jövőbe mutató kapcsolatok szövődtek
az együtt táborozás alatt. 
A hatodik napon minden őrs portyára indult, hogy megismerje
a tábor tágabb környékét: a termálvizeket, a Balatont, Pécset,
az erdőket és mezőket. Az ellátást biztosító nagyobbak is
megmártóztak a helyi termálvízben, ami ha nem is az örök
fiatalság, de rendkívül jó beszélgetések forrása volt.
Másnap a mit sem sejtő újoncainknak megkezdődött a
fogadalomtétel és az ezt körülölelő szertartás. A döntő pil-
lanatban őrsvezetőjük is megérkezett, hogy a nyakukba
akaszthassa kiváló helyettesével együtt a próbákon kiérdemelt,
zöld nyakkendőt. És akkor eleredt az eső...
Kedvünket és sátraink vízállóságát sem megtörve két napig
folyamatosan szakadt az eső. A legtöbben az őrsi sátorban
várták az ítéletidő végét, miközben játékokat játszottak és
beszélgettek, azonban az élelemért felelős vezetők
hősiesen, esőkabáttal felvértezve tüzet raktak és elkészítették
minden idők legfinomabb „Mindent bele!” felkiáltással készült
ebédjét, mivel az utak is annyira eláztak, hogy a központi szál-
lítóautók nem tudták meghozni az ételt az altáborokba.
Vasárnap kipihenve, egy cseppet sem vizesen terítettük ki a
száradni valókat, majd egy utolsó nagy métázást csaptunk a
mezőn. Este a szentmise és a központi záróünnepség után a
saját tábortüzünknél is köszönetet mondtunk a Jóistennek és
egymásnak a sok-sok élményért, együtt töltött időért és a
közösségért.
Hazafelé sokkal gyorsabban telt az út, a vonaton már mindenki
mély álomba merült, és miután közel 1000 cserkésztest-
vérünkkel a peronra léptünk a Déli pályaudvaron, csapatunk
tagjai búcsút vettek egymástól, majd mi is csatlakoztunk a
szülőknek élménybeszámolót tartók hangos tömegéhez.

Sepp Ákos csstj. 
1002. NSZFCSCS csapatparancsnok helyettes

Cserkész nagytábor
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A kiscserkészek kék nyakkendőikben július elején szálltak
táborba, ők a csapat 3-5. osztályosai, és vezetőik Telkiből,
valamint Budajenőről.
Idén a Mignonok világába csöppentünk bele. Már a Telki isko-
la előtt kezdődtek a sárga, egy vagy két lencsés szemüve-
ges, kék nadrágos kalandok. A táborban komoly küzdelem
folyt a gonosz szereplők részéről a mignonok kegyeiért, de
végül mindenki felismerte és elismerte, hogy csak a becsü-
letes, igazmondó, dolgos, szorgos és példamutató vezető
viheti előre a mignonok életét. 
A mese közben felépítettük a tábort, meghallottuk az erdő
hangját, megízleltük a Bondorói-forrás friss vizét és
gyönyörködtünk a fölénk boruló bakonyi égboltban. Nem
maradt el a túrázás sem, versengtünk akadályversenyen, har-
coltunk számháborúban és felejthetetlen tábortüzeken is részt
vettünk. A tanyázás egyik fénypontjaként idén tíz új kis-
cserkész nyakába került kék nyakkendő, a cserkészcsapat
nagy örömére. 
Igazán szomorú szívvel hagytuk ott a tábortüzek melegét és
vidám játékait.
Az emlékeinket, élményeinket őrizgetve várjuk, milyen ter-
mészeti szépséggel és kalandokkal ismertet meg bennünket a
jövő évi tábor.

Tóth Barbara
kiscserkész rajparancsnok

Kiscserkész tanyázás
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A közelmúltban a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari
szervének központi ügyfélszolgálatára olyan bejelentés
érkezett, hogy valaki vagy valakik, visszaélve az emberek
jóhiszeműségével, magukat a katasztrófavédelem kémény-
seprőinek kiadva pénzt kérnek a munka elvégzése
ellenértékeként, ezzel megkárosítva a kéménytulajdonost. A
katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az
alkalmazásában tevékenykedő kéményseprők nem kérnek
és nem vesznek át készpénzt az ügyféltől, erre nincs jogo-
sultságuk.
A nemrégiben, az új szabályozással életbe lépett, új típusú
kéményseprés legfontosabb újdonsága, hogy a sormunka –
azaz a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést
követően, rendszeres időközönként elvégzett kéményel-
lenőrzés és - tisztítás, valamint a négyévente elvégzendő
műszaki felülvizsgálat – ingyenes azon magántulajdonban
lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények esetében, amely
ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó,
civil szervezet, és a kéményseprő-ipari szerv által felajánlott
első két időpont valamelyikében sikerül elvégezni az
ellenőrzést. A megrendelésre elvégzett feladatok ellenértékét
pedig kizárólag számviteli bizonylat ellenében, vagy sárga
csekken, átutalással lehet megfizetni.

A katasztrófavédelem állományába tartozó kéményseprőt
egyértelműen azonosítja munkaruhája és a szolgálati iga-
zolványa. Fontos, hogy az állampolgárok kérjék el a hozzájuk
érkező szakembertől az igazolványt és ellenőrizzék
személyazonosságát. A kéményseprők feladatuk végeztével
a munkavégzésüket igazoló tanúsítvány kivonati példánya
részeként számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére sárga
csekket nyújtanak át. Semmilyen más fizetési módra nincs
lehetőség.

A BM OKF, Gazdasági Ellátó Központ, Kéményseprő-ipari
Igazgatóhelyettesi Szervezet Pest Megyei Ügyfélszolgálatá-
nak elérhetősége:

Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. (Törökbálint, Depó
Tűzoltó Őrs udvara)
Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8.00 - 20.00

Kedd 8.00 - 14.00
Szerda 8.00 - 14.00
Csütörtök 8.00 - 14.00
Péntek 8.00 - 14.00

Soha ne adjon készpénzt a
kéményseprőnek!

Változás a 778-as busz 
vonalán

2016. augusztus 13-ától a Volánbusz 778-as számú vonalán
több járat is Őrmező érintésével közlekedik Budapest, Kelen-
föld Vasútállomás irányába, leszállási lehetőséget biztosítva
a Sasadi út és Kelenföld (Őrmező) megállóhelyeken.
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A Zöld Bicske Nonprofit Kft. kollégái 2016. szeptember 1-jétől
minden szelektív hulladékot tartalmazó zsákot a helyszínen
hagynak, amelyről megállapítható, hogy nem kilapított hul-
ladékot tartalmaz. 
Az intézkedés célja gazdaságosság és környezetvédelem.
Nagy fogyasztású és ezért jelentős környezetterhelést okozó
járművekkel kis tömegű hasznosítható anyagot és sok levegőt
szállítanak. A problémát főleg a PET palackok jelentik, ame-
lyeket a gyűjtőautó nem tud tömöríteni.
Ezért kérik, hogy a hulladékot kilapítva tegyék ki, de ezt jog-
szabály is kötelezővé teszi. A hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében „A csomagolási
hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az újság-
papír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni.
A kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedénybe
nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a
közszolgáltatónak átadni.”

A hátralévő, idei szelektív hulladék elszál-
lítási napok a következők:

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

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

(képünk illusztráció)

Csak a kilapított szelektív hulladékot
viszik el
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A Csergezán Pál-kilátó egy impozáns építmény a Budai-
hegység legmagasabb pontján, az 559 méteres Nagy-Kopa-
szon.
A Páty, Nagykovácsi és Telki hármas határán emelkedő kilátó
felső szintje 18 méter magas. A pont 100 lépcsőfokon
elérhető magasságából egyedülálló körpanoráma tárul a
látogatók szeme elé. Tiszta időben a főváros 100 kilo-
méteres környezetét belátni, a Mátrától a Pilisen és Zsámbé-
ki-medencén át a Velencei-hegységig. Az esztergomi bazilika
akár felhős időben is szabad szemmel látható. 
A kilátó névadója a híres természet- és vadászfestő,
Csergezán Pál, aki számos képen örökítette meg a környék
élővilágát. Az 1990-es években elhunyt művész sírja a közeli
Anna-laknál, az erdőben található.

Forrás: parkerdo.hu

Nevezetességeink: 
Csergezán Pál-kilátó
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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.
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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

Telki Napló 
hirdetésfelvétel

06-26/920806
munkaugy@telki.hu



20 Program

2016 augusztus

Jubileumi kiállítás a Pipacs Galériában
Az idén 10. születésnapját ünneplő galéria szeretettel meghívja Önt és Kedves

Családját őszi tárlatára, amelyet a Festészet Napja alkalmából rendez.

A kiállításon olyan festőművészek alkotásaiból láthatnak válogatást, akik az elmúlt 10 évben megfordultak a
galériában. Ismét találkozhatunk Máté Sándor, Soós Zsuzsanna, Jakab Mária alkotásaival és ezúttal is bemu-
tatunk egy érdekes, kevéssé ismert technikát Németországból érkező vendégművészünk, Melinda Barwanietz

Bezeredy segítségével. 

A kiállítást 2016. október 7-én (péntek) 18.30 órakor
Deltai Károly polgármester és Zimonyi Adrienne szervező nyitják meg.

Ezúttal is lesz próza és zene: ismét találkozhatunk a Kiss Zenede fuvolista növendékeivel, 
valamint fellép a Bárdos Lajos iskola Véndiák kamara kórusa, és verseivel bemutatkozik S. Baranyák Ágnes.

A megnyitón pátyi borokból lesz borkóstoló.

A kiállítás 2016. október 14-ig ingyenesen látogatható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Támogatóink:


