


„Az emberekkel való közle-
kedés elrontja a jellemet,
különösen, ha valakinek
nincs.”

(Friedrich Nietzsche)

Gépkocsifüggő világunkban
alaptétel, hogy soha nem
létezhet elegendő parkolóhely
és a szabad parkolóhelyek
száma fordítottan arányos a
szükségességükkel.
Telkiben szinte minden család-
ban van gépjármű, sok család-
ban kettő vagy több is.

Használjuk őket, sőt, úgy tűnik, mindenhová autóval
megyünk, még ha nem, akkor is. 
A közintézmények környezetében mindenhol vannak
parkolók, és az új beruházásoknál mindig gondoskodunk a
parkolóhelyek számának növeléséről, mégis, a fenti alapsza-
bály értelmében a parkolók száma egyre kevesebbnek tűnik.
Pedig sem a lakosságszám, sem a gépjárművek száma nem
nőtt meg annyira, hogy ez okozhatná a szabad parkolóhelyek
hiányát.

Mi lehet hát az ok? A szokások megváltozása.
Az egyik az imént  már leírt jellemzőnk, hogy mindenhová
autóval járunk. A másik ilyen ok a közparkolók P+R
parkolóként való használata. Sokan busszal járnak
Budapestre. Házuktól a buszmegállóig kocsival jönnek, majd
átszállnak a buszra és a kocsit egész napra a parkolóban
hagyják.
Ezek egyike sem szabálytalan vagy tilos. Ugyanakkor nem is
jó, hisz így minden parkoló mindig telve van és nem tudnak
rendeltetésszerűen működni.
Viszonylag sok parkolónk van. A Muskátli utcai és a gyógy-
szertárnál lévő azonban rendkívül túlterhelt. Az iskolánál
megkértük a tanári kart, hogy lehetőleg szíveskedjenek az
iskola belső parkolóját használni. A külső parkolók azonban
nem szabadultak fel, mert a P+R-esek azonnal elfoglalták a
szabad helyeket, mintegy igazolva alaptételünket.
Így azonban azok, akik az iskolához jönnek, vagy a boltokban
vásárolnának, nem találnak megállási lehetőséget. Ez sok
probléma, kényelmetlenség forrása.
Külön kiemelném a mozgássérültek számára fenntartott
parkolók kérdését. Az ilyen parkoló illetéktelen elfoglalása már
szabálysértés, és a közterület-felügyelő vagy a rendőr bün-
tethet is ezért.
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Területrendezés

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Or-
gona utca Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv sze-
rinti szélességének kialakítása érdekében ingatlanrendezési
szerződést köt a Telki, Orgona utca 1026-os hrsz-ú ingatlan
tulajdonosával.

Térítésmentes átruházás

A testület úgy határozott, hogy a Lejtő u. 3. szám alatti, 1105-
ös hrsz-ú beépítetlen terület tekintetében ajándékozási, illetve
adásvételi szerződést köt azon ingatlantulajdonosokkal, akik
felkínálták ingatlanrészüket az önkormányzat részére.

Ingatlanok megváltásának kérdése

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki 1257/1-es 
hrsz-ú ingatlan megvásárlásának kérdéséről tárgyalásokat
folytat az ingatlan tulajdonosával, majd a konkrét eladási aján-
latot újra a testület elé terjeszti.

Tájékoztató karbantartási munkákról

Telki község képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi nyári,
intézményi karbantartási munkákról szóló tájékoztatót.

Kültéri ping-pong asztalok beszerzése

A testület úgy döntött, hogy a lakosság rekreációs célú
sportolásának biztosításához két darab kültéri ping-pong asz-
talt vásárol. Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány által a be-
szerzéshez és telepítéshez felajánlott 334 ezer 770 forint
összegű támogatást befogadták és az asztalok beszerzéséhez
használták fel.

Kutyafuttató létesítése

A testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező, Telki
056/27-es hrsz-ú ingatlan területén kutyafuttató létesítésére
és üzemeltetésére ismételten pályázatot hirdet.

Alapító okirat módosítása

A képviselő-testület az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány
Alapító Okiratát a Budapest Környéki Törvényszék végzése
alapján módosította.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében a testület megtárgyalta
az elmúlt hetekben a településen történt kutyatámadásokkal
kapcsolatos problémákat, és úgy döntöttek, hogy a fokozot-
tabb gyepmesteri jelenlét érdekében szervezzen a hivatal
legalább egy hónapig tartó ebrazziát.

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.

Gondoljunk egymásra! A szokások megváltoztathatóak. Az
iskola és óvoda közötti részen is meg lehet állni. Több más
helyen is van megállási lehetőség, illetve egy kis szervezés-
sel megoldható, hogy ne hagyjuk egész napra kocsinkat egy
helyen. Arról nem is beszélve, hogy a buszmegállók akár gya-
logosan is megközelíthetők.
Ahogy eddig, úgy ezután is igyekszünk újabb parkolókat
létesíteni. De ha a szokások nem változnak, a reálisan
megépíthető férőhely sajnos nem lesz elegendő. Az igazi
megoldás az odafigyelés egymásra. Jó lenne elkerülni a
Budakeszin bevezetett megoldást, a parkolóórát, parkolási
korongot. Ehhez azonban az új parkolóhelyeken kívül kell egy
kis odafigyelés is.

Deltai Károly
polgármester
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Települési ügysegéd

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala által
biztosított települési ügysegéd kéthetente, minden páros
héten csütörtökön, 13-tól 16 óráig várja a lakosokat a Telki
Polgármesteri Hivatalban, az első épületben.

Email cím: jarasihivatal@budakeszi.pmkh.gov.hu

Főbb ügytípusok:
- aktív korúak ellátásának megállapítása
- ápolási díj
- családtámogatási kérelem befogadása
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- egyéb igazgatási ügyek
- egyéni vállalkozások ellenőrzése
- időskorúak járadéka
- közgyógyászati ellátás megállapítása
- okmányirodai tájékoztatás
- tájékoztatás és dokumentumok átvétele

Fogadóóra Telkiben

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Páty, Csilla von Boe-
selager u. 3.) munkatársa, Sulyok Andrea szerdánként 13-tól
15 óráig fogadóórát tart Telkiben, a Polgármesteri Hivatalban.

Elérhetősége munkaidőben: 06-30-694-5776

Fogorvosi ügyelet
Telki Önkormányzata csatlakozott a fogászati ügyeleti
ellátáshoz.
Minden bejelentett telki lakcímmel és érvényes TAJ-számmal
rendelkező lakos a munkaszüneti és ünnepnapokon
ingyenes sürgősségi ellátást vehet igénybe.
Az ellátó orvos 8-tól 14 óráig a helyszínen tartózkodik, ezen túl
pedig az ügyeleti telefonszámon elérhető.

Az ellátás helyszíne: Biatorbágy, Szabadság út 8.

Telefon: 06-20-562-7593 (az ügyelet munkanapokon nem
elérhető!)
A sürgősségi ellátás esetei megtalálhatók az ügyelet hon-
lapján: www.fogakvilaga.hu

A Tigáz Zrt. egyetemes szolgáltatási engedélyének vissza-
vonásával egyidejűleg a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal a FŐGÁZ-t jelölte ki a Tigáz felhasználóinak
ellátására.
A FŐGÁZ az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató szakmai
irányítása alatt áll. Így a tervezett 2016. október 1-jei szolgál-
tatóváltást követően Ön az állami közműszolgáltatás keretein
belül veszi majd igénybe a gázszolgáltatást.
A szolgáltatóváltás kapcsán mérőcserére vagy más műszaki
beavatkozásra nincs szükség Önnél. A FŐGÁZ gondoskodik
róla, hogy gázellátása zavartalan, folyamatos és biztonságos
legyen.
Az Önt ellátó földgázelosztó társaság nem változik, továbbra
is a TIGÁZ-DSO Kft., illetve  a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.,
az NGS Kft. vagy a MAGÁZ Kft. marad.

Vigyázzon, a lakásánál nem kérnek
készpénzt!

Ne hagyja, hogy a Tigázra vagy a FŐGÁZ-ra hivatkozó szemé-
lyek megtévesszék, előzetes értesítés nélkül egyik cég sem
keresi fel Önt. Az igazolvány vagy megbízólevél megtekin-
tésével ellenőrizze, hogy kit enged be lakásába, ingatlanába!
Az Ön lakásánál sem a Tigáz, sem a FŐGÁZ munkatársai,
megbízottjai nem kérnek és nem is fogadnak el készpénzt!

Az előrefizetős mérőkkel rendelkezőknek
nyilatkozniuk kellett

A FŐGÁZ az október 1-jei szolgáltatóváltás előtt már átvette
a TIGÁZ előrefizetős mérővel rendelkező lakossági
fogyasztóinak többségét. Az előrefizetős mérőknél kivétele-
sen szükség van műszaki átalakításra, így az ügyfeleket
felkérték, hogy legkésőbb augusztus 31-ig kezdeményezzék
a kereskedőváltást.
Azon ügyfelek számára, akik nem kezdeményezték időben a
kereskedőváltást, október 1-jével automatikusan, a törvény
erejénél fogva valósul meg. Ugyanakkor ahol a műszaki átál-
lítás elmaradt, 2016. október 1-jétől a TIGÁZ-nál már nem
tudják tölteni feltöltőkártyájukat.  A FŐGÁZ-tól is csak azután
tudnak földgázt vásárolni, ha megtörténik a mérő helyszíni
átállítása és a kártya cseréje.
A FŐGÁZ kéri, hogy amennyiben Önnél előrefizetős mérő
van, és eddig nem váltott, minél hamarabb vegye fel a kap-
csolatot a területileg illetékes földgázelosztó ügyfélszolgálatá-
val, hogy a mérő átállítását minél előbb végre tudják hajtani.

Mérőállás bejelentés a váltást követően

A FŐGÁZ felhívja a figyelmet, hogy a mérőállás bejelentésére
először október 27. és november 9. között van lehetőség a
névre szóló, postán érkező levél elején szereplő azonosítók
megadásával. Így már az első számlában is a tényleges
fogyasztást tudják elszámolni. Október 27-e előtt nem tudják
fogadni a mérőállásokat.

Váltás a gázszolgáltatás terén
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Bursa Hungarica
Telki Község Önkormányzata csatlakozott a 2016/2017.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
FONTOS! Az ösztöndíjra jogosult tanulók mostantól csak elek-
tronikus regisztrációt követően elektronikusan nyújthatják be
pályázatukat.
2016. november 8-ig nyújtható be az „A” és ,, B ,, típusú 2017.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befo-
gadását az önkormányzatnak az EPER - Bursa rendszerben
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.
Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, szociális szempontból rászo-
rult pályázókat részesítheti támogatásban.
Szociális szempontból rászorult az a hallgató, akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (2015-ben: 57.000 Ft).

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hall-
gatói jogviszony-igazolás a 2016/2017-es tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, a-
mellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőok-
tatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hall-
gató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
– Utolsó három havi nettó jövedelemről a munkáltató által

kiállított jövedelemigazolás;

– Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hozzátar-
tozó esetén nyilatkozat az alkalmi munkavállalásból szár-
mazó utolsó 12 hónap egyhavi átlagának jövedelméről;

– Vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV igazolás az előző
évi jövedelemről, valamint nyilatkozat a vállalkozásból szár-
mazó 2016. évi havi nettó jövedelemről (a 2016. január 1.
és 2016. szeptember 30. közötti időszakról);

– Rendszeres pénzellátás (a táppénz, a terhességi-gyer-
mekágyi segély, a gyermekgondozási díj, családi pótlék,
az öregségi nyugdíj, az árvaellátás, a gyermektartásdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék,
a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi
járadék, az özvegyi nyugdíj, a baleseti táppénz, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás,
az álláskeresési ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási
járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondo-
zási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak
járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rend-
szeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytál-
lásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint
az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított
egyéb azonos típusú ellátás) esetén az utolsó havi
folyósítási szelvény vagy bankszámlakivonat, valamint a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás esetén
a 2016. évi nyugdíjas törzsszámot és nevet tartalmazó
összesítőt is csatolni kell;

– Munkanélküli családtag esetén álláskeresési ellátás
folyósításáról, megszüntetéséről, elutasításáról határozat
(Munkaügyi Központ);

– A tizenhatodik életévet betöltött gyermek tanulói, illetve
hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazol-
ható

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2016. december 12-ig:

„A” típusú pályázat esetén
– Az ösztöndíjra pályázhatnak, akik a felsőoktatási intéz-

ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017
őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018-as tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
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– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017-es
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén pályázhatnak
– A 2016/2017-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló

középiskolások.

– A felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek.

– Akik a 2017/2018-as tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.

– A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2017/2018-as tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2017/2018-as tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori
(PhD) képzésben vesz részt, valamint aki külföldi intéz-
ménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
tud nyújtani személyesen, vagy telefonon, a 06-26-920-808-
as telefonszámon.

Telki Önkormányzat

Zászlórendelés

Tisztelt telki polgárok!

A korábbi években sikerrel lezajlott akció után az önkor-
mányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti és
telki címeres zászlókat.

Móczár Gábor alpolgármester
Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.794 Ft

Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.778 Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon)
60 x 40 cm: 2.667 Ft
90 x 60 cm: 4.128 Ft

A zászlók 2016. október 10-ig megrendelhetők a Telki Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26 / 920-801-es telefon-
számon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ....db …….........méretű nemzeti zászlót 
címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)

Megrendelek .....db …........…méretű telki zászlót

……………………….....................……………..
az igénylő neve

……………………………….....................……..
az igénylő aláírása

lakcíme: ………………......................…………...

telefonszáma:…….............................................

Felhívás megemlékezésre
Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójának helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat
2016. október 24-én, hétfőn este 18 órára, az 56-os emlékműhöz és a Pajta-
Faluházba.

Program:
– Ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és ünnepi beszéd
– Stefano Bottoni történész előadása 1956 erdélyi vonatkozásairól,

közreműködik Kuncz László vers- és énekmondó előadóművész
– Az előadást követően a Márton Áron püspök életéről szóló kiállítás meg-

nyitója és egy 56-hoz kapcsolódó játékfilm vetítése.

Fáklyát a helyszínen biztosítunk!

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!
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A sorozat következő előadásán a Telkiben élő Dr. Homolya
László kutatóbiológus, aki 2009 februárjában az őssejtekkel
kapcsolatos előadásában ismertetett meg bennünket kutatási
eredményeivel, és a hozzá kapcsolódó etikai kérdésekkel,
most az orvosbiológiai kutatások újabb területét mutatja be.
Homolya László biológus célja, hogy az Egyesült Államokban
elsajátított, Magyarországon eddig nem alkalmazott módsze-
rek bevezetésével kutatásait új irányokba terelje.

Nanoszkópia – egy új fejezet az 
orvosbiológiai kutatásokban

A fényelhajlás jelensége határt szab a hagyományos optikai
eszközök - így a fénymikroszkópok - használatának. A kutatók
hosszú évtizedeken keresztül próbálkoztak azzal, hogy
hogyan lehet ezt a határt átlépni és nagyobb felbontású
mikroszkópos képeket előállítani. Ebben a tekintetben a

kétezres évek hoztak
áttörést, amit a Nobel
bizottság 2014-ben három
kutató számára a kémiai
Nobel-díj odaítélésével
ismert el.
A nanoszkópia (vagy más
néven szuperrezolúciós
mikroszkópia) új perspek-
tívát nyitott az orvosbioló-
giai kutatások számára,

és segít közelebb kerülni számos olyan betegség molekuláris
szintű megértéséhez, mint a skizofrénia, az Alzheimer
betegség vagy a köszvény.

Az előadás 2016. október 27-én csütörtökön, 20 órakor
kezdődik a Telki Iskola ebédlőjében.

Halász Terézia

Mindennapi tudomány

Falukáposztája és délszláv táncház
Október 15-én, szombaton, 16 órai kezdettel a Pajta-
Faluházban megrendezésre kerül a tizenötödik Falukáposztá-
ja, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel
ízesítve, répával és birsalmával díszítve történik. Azok
számára, akik korábban jelentkeztek, az alapanyagot az ön-
kormányzat biztosítja. Jelentkezni előzetesen telefonon
(06-70-621-5308) vagy e-mailen a rujakgy@gmail.com címen
lehet Ruják Györgyinél.

Közben Bartos György csapatának jóvoltából elkészül a töltött
káposzta, és a szokásos zsíros kenyér, forralt bor és meleg
tea mellett hívunk mindenkit egy kellemes időtöltésre. A
korábbi évek remek tapasztalatai alapján idén is két hatalmas

üst Telki Káposztás Slambuc várja majd az ínyenceket Bánó
Attilának köszönhetően!

A gyerekeknek szokás szerint kézműves foglalkozások
lesznek a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 16 órától, illetve
17 órától ugyanott a Magyar Népmese Színház „Balzsam
tündér meséi” címmel tart előadást, ahol a gyerekek körtán-
cot, mesét, gyerekjátékot, és interaktív közös játékot felváltva
húznak ki Balzsam tündér tarisznyájából.

A gasztronómiai élvezeteket követően 19 órától idén is egy
fergeteges délszláv táncház veszi kezdetét Dávid Anna és a
KOKUKK szervezésében, vendégeink a pécsi VIZIN zenekar
alapítói tagjai, tánctanító: Végh Andor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Vizin Zenekar 34 éve, 1981. augusztus 27-én alakult meg a
pécsi Tanárképző Főiskolán a Baranya Táncegyüttes
kísérőzenekaraként. Az együttesben együtt zenéltek horvá-
tok, szerbek és magyarok, akiknek közös célja a ma-
gyarországi horvátok, szerbek, szlovének népzenei hagyo-
mányainak összegyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása
volt. Később ez kibővült az anyaországi horvátok, szerbek,
szlovének, majd a távolabbi balkáni népek - macedónok, bol-
gárok, albánok, görögök - népzenéjével.

A nemzetiségi népdalok, tánczenék idős adatközlőktől való
felgyűjtésén túl kialakították a hangszerparkot is. Ez a Dél-
Magyarországon is elterjedt perzsa-török eredetű pengetős
hangszereken, a tambura hangszercsalád tagjain alapult (a
tambura-bőgőtől, a tambura-csellón, tambura-kontrán és
bassz-prímen keresztül egészen a legkisebb tamburicáig),
kiegészülve a harmonikával, klarinéttal, hegedűvel, illetve
néhány egzotikus hangszerrel a Balkánról, mint amilyen a
„gajda”-duda, vagy a „tapan”-nagydob.

Számos Pécs-baranyai és magyarországi táncegyüttes, nép-
dalkör, kórus zenei kíséretén túl, önálló táncházakat, kon-

certeket, valamint más fellépéseket vállaltak, de karácsonyi,
újévi, farsangi, húsvéti bálokon, sőt lakodalmakban is lehetett
találkozni velük és vidám muzsikájukkal.

A 80-as években két önálló, műsoros kazettafelvételt készítet-
tek és több „Táncháztalálkozó” lemez-válogatáson szerepel-
tek. A legnagyobb télben-jégben eljutottak a legtávolabbi
falucskába is, de Európa több országában és az USA-ban is
felléptek.

A zenész generációk váltakozásait követően 2002-től a Vizin
Antal (Antus) tanítványaiból álló együttes vitte tovább a
stafétát, amelyben Vízvári Zoltán vette át a zenei vezető
posztot. 1986-ban az alapító tagok elnyerték a „Népművészet
Ifjú Mestere” címet, amelyet az ifjúsági együttes 2007-ben
megújított.

A zenekar tagjai néhány közeli zenész és énekes barátjukkal
együtt létrehozták a Vizin Kulturális és Hagyományőrző
Egyesületet, amely szervezett formában és tervszerűen viszi
tovább a zenekar alapvető célkitűzéseit.

A Vizin Zenekarról
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Ha ősz, akkor ismét kiállítás a
Pipacs Galériában

Az idei Festészet Napja alkalmából megrendezésre kerülő
kiállítás méltó befejezése a 10 éves galéria ünnepi kiállítás-
sorozatának. Az idei tavaszi és az őszi kiállításaink is az
ünnep jegyében teltek. Nagy szó egy kicsi, családi galéria
életében, hogy immár 10 éve működik és képes a folyamatos
megújulásra.

Tavaszi tárlatunkon az új művészek megismertetése, az
ősszel megrendezésre kerülőn pedig korábbi kiállítóink
közül néhány jeles művész meghívása volt a cél.

Az október 7-én, 18.30-kor megnyíló tárlaton ismét
találkozhatunk Máté Sándorral, akinek korábban pasztell
képeiben gyönyörködtünk. A művész most egy másik oldalát
mutatja be, olajfestményeit hozza el a látogatóinknak.

Soós Zsuzsanna is visszatér hozzánk. Látogatóink bizonyára
emlékeznek rá, őt korábban, mint Nógrádi Katalin tanítványát
ismerhettük meg. Napjainkban saját útját keresve próbál ki
különböző technikákat. Kiállításunkra csodálatos színvilágú
nonfiguratív képeit hozza el.

Telkiben élő és alkotó festőművész is lesz vendégeink
között. Jakab Mária Ilona mutatja legújabb munkáit.

Idei kiállításunk egyben rendhagyó is. Eddig külföldi művész
nem volt galériánk kiállítója. Örömmel fogadta el felkérésünket
és mutatja meg egyedi alkotásait Bezerédy Melinda.

Ahogy látogatóink már megszokhatták, kiállításaink külön-
legessége, hogy mindig bemutatunk egy érdekes technikát.
Ezúttal Bezerédy Melinda egy általa kifejlesztett, mások által
nem használt és ismert technikát mutat be képein keresztül a
látogatóknak, az ún. „egylendületes rajzolást”. Hogy pontosan
mit is takar ez a kifejezés, jöjjenek el megnyitónkra és ott
fellebbentjük a fátylat erről a titokról.

Műsorunk ismét igazi csemegének ígérkezik, régi és új fel-
lépőket köszönthetünk a galériában.

Verseit bemutatja S. Baranyák Ágnes.

Ismét ellátogatnak hozzánk a Kiss Zenede fiatal tehetségei:
Dura Kinga, Szakáll Réka (fuvola), Nikl Noémi (ének),
Kovács Maya (ének), Sieglinde de Pillecyn és Lidia de Pil-
lecyn (hegedű).

A kiállítás október 14-ig várja látogatóit. A belépés díjtalan!

Köszönjük támogatóinknak a kiállítás megrendezéséhez nyúj-
tott segítséget! 

Zimonyi Adrienne
szervező
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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 érdek-
lődünk, milyennek látják a pedagógusok a telki
gyerekeket és az iskolát. A negyedik részben Karizs
Krisztina alsós tanítónővel, munkaközösség-vezetővel
beszélgettünk.

Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?
Már három osztályt végigvittem az elsőtől a negyedikig, így
ez a tizenharmadik évem az intézményben.

Milyen érzés Telkiben tanítani?
Hat éve lakunk itt, és úgy gondolom, ez a falu maga a csoda.
Imádok Telkiben élni, és szerencsésnek érzem magam, amiért
a Pipacsvirág iskolában taníthatok. Szép a környezet és na-
gyon jó a tantestület is. Sok a fiatal kolléga, akik frissességet
sugároznak, szakmailag pedig mindig fejlődni és tanulni
akarnak. Hálát adok a sorsnak, hogy itt lehetek.

Általában milyenek a telki gyerekek?
Nagyon jó tapasztalataim vannak velük kapcsolatban. Jól
tájékozottak, az agyuk olyan, mint a szivacs. Nekem könnyű
dolgom van, hiszen csak fenn kell tartanom az érdek-
lődésüket és a nyitottságukat. A legfontosabb pedig, hogy a
telki gyerekek kiemelten vágynak a sikerélményre és a
szeretetre.

Miért érdemes a telki iskolába járniuk a gyerekeknek?
Ahogyan már több kollégám is elmondta korábban, elsősor-
ban a sakk-logika és a kétnyelvű tanítás miatt. Ezeken felül
nagyon sok az órákon kívüli lehetőség, a sportfoglalkozás és

szakkör. Kiemelném azt is, hogy idén bevezetjük alsóban, a
negyedik osztályosok számára a tanulás módszertan
oktatását.

Van olyan, amin az intézményben fejleszteni kellene?
Nagy hiányosságok vannak a tanítássegítő eszközök és a
számítógéppark terén. Számomra ezért is nagy fájdalom,
hogy az önkormányzat a korábbiakhoz hasonlóan már nem
tud részt venni az iskola fenntartásában.
Sajnálatos még, hogy nagy a jövés-menés az intézményben,
így nem tud tartósan kialakulni egy egységes tantestület.
Ezért olyan körülményekre lenne szükség, hogy a szakmailag
legkiválóbb tanárok biztosan itt maradjanak.

Mi a legnagyobb pozitívuma az iskolának?
A gyerekek szeretetét, az elfogadást nagyon fontos célnak
gondoljuk a tantestületben, persze nem megfeledkezve a
követelményekről sem. Alsóban pedig a játékosság is
lényeges, hogy kezdetben a gyerekek szinte észre se vegyék,
hogy már tanulnak.

Köszönjük az interjút!
szb

Szeretet, sikerélmény és elfogadás

Kedves Fiatalok!

Az Önkormányzat idei karácsonyi képeslapját Telkiben élő,
általános iskolás gyerekek rajzaiból szeretnénk kiválasztani
és elkészíteni. Ehhez kérjük a helyben lakó iskolások segít-
ségét, ötleteit, rajzait.
A pályázat beadási határideje: 2016. november 7.
A pályázat elbírálása: 2016. november 11.
Eredményhirdetés: 2016. november 14. (erről a pályázók
később kapnak értesítést)
A pályázatokat 3-fős zsűri bírálja el, amelynek tagjai:

– Maronicsné Dávid Anna, rajztanár
– Márton Ildikó, a Pipacs Galéria tulajdonosa
– Igaz Imre, díszlettervező-építész

A rajzokat A/4-es formátumban várjuk. Kérjük, hogy a rajzon
semmilyen formában ne szerepeljen az alkotó neve. Mel-
lékelve kérjük a következő adatokat leadni: gyermek neve,
osztálya, értesítési címe, szülő e-mail címe, esetleg telefon-
száma.
Kérjük, hogy az alkotásokat a Pipacsvirág Általános Iskola
tanulói az iskola titkárságán, míg a nem Telkiben tanuló fia-
talok a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Ruják Györgyi
nevére adják le!
Az első három helyezett pályamű díjazásban részesül!
Az értékelés után a rajzok megtekinthetőek lesznek az isko-
la aulájában, illetve az advent vasárnapi rendezvények idején,
a Pajtában.
Egyéb felmerülő kérdésekre a 06-70-621-5308-as telefon-
számon lehet választ kapni.

Ruják Györgyi
kulturális közfoglalkoztatott

Karácsonyi rajzpályázat
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Három telki fiatal mert nagyot álmodni! Több hónappal ezelőtt
hozzáláttak egy online fényképmegosztó platform kifej-
lesztéséhez településünk lakossága számára, a faluban
készült fotók közösségi megosztására. Úgy gondolták, van rá
kereslet, hiszen a Telki Facebook csoportban is gyakran jelen-
nek meg képek helyi rendezvényekről, látványosságokról,
természeti szépségekről.
A saját fejlesztésű oldal nagy előnye, hogy a közösségi portál-
lal ellentétben nem ront a fotók minőségén. A honlapon re-
gisztrálni, bejelentkezni és böngészni is lehet mások képei
között (utóbbihoz regisztrálni sem feltétlenül kell), és feltölt-
hetünk sajátokat, akár leírást is adva hozzájuk.
A Telki Fotóklub megálmodói, Balogh Koppány, Barta Dániel
és Bertók Attila amellett, hogy jó barátok, mindhárman telki
lakosok. Az egyaránt tízedik osztályos, informatika szakos,
gimnazista diákok a teljes platformot maguk fejlesztették ki.
Programozói tudásuk alapjait az iskolában szerezték, és
egyénileg is csiszolják, ennek köszönhetően teljes mérték-
ben önállóan készítették el az oldalt, valamint a szerverük is
saját számítógépről fut.
Szeptember 15-én élesben is útjára indult a Fotóklub, amely-
nek honlapján az utolsó simításokat, teszteléseket végezték a
fiúk, amikor a Telki Portál / Napló beszélgetett velük.

Összekovácsoló erőnek szánják

A kezdetekről Koppány elárulta, a Telki Facebook csoportot
nézegetve tapasztalták, hogy nagyon sokan töltenek fel
képeket és érdeklődnek a fotózás iránt. Így hát gondolták, a
közösségi oldalon kívül is keletje lenne egy olyan
lehetőségnek, ahol minőségromlás nélkül meg lehet osztani
helyi érdekeltségű fotókat.
„Igazi tapasztalatot ilyen projektekből lehet szerezni” - osztot-
ta meg velünk Dani, hozzátéve, hogy ha már csinálnak
valamit, szerettek volna hasznosat tenni. Az oldallal kapcsolat-

ban kiemelték, hogy felhasználóbarát, és ingyenes lesz, azon-
ban ha valaki szeretne, PayPal támogatást adhat. Ezzel
ugyan előjogot nem lehet szerezni, azonban hozzájárul-
hatunk a szerver fenntartásához és majdani bővítéséhez.

A szerver egyébként Koppányék garázsában van – mesélte
Attila. Mindhárman hangsúlyozták, remélik, hogy a klub és a
weboldal összekovácsolja a helyi fotós társaságot. A távolab-
bi célokról Dani elárulta, hogy bíznak benne, sokan elkezdik
majd használni a Fotóklub portálját, növekedni tud, és akár
Telkin kívül, Budajenőn, Pátyon vagy például Budakeszin is
népszerűvé válik.

Koppány településünkön született, Dani az óvodát kezdte itt,
míg Attila 3 és fél éve költözött falunkba. „A telki iskolában
osztály- és évfolyamtársak voltunk, és mivel közel lakunk
egymáshoz, gyakran találkozunk” – mondták a fiúk egybe-
hangzóan barátságuk kapcsán. Jelenleg ugyan csak Koppány
és Attila járnak egy gimnáziumba, azonban ez sem akadályoz-
za meg a fiúkat abban, hogy máris újabb közös tervekkel
rukkoljanak elő. Teljesen más típusú weboldalakat is
szeretnének idővel létrehozni, angol nyelven, a globális ter-
jeszkedési lehetőséget is szem előtt tartva, azonban
ezekről természetesen nem kívántak egyelőre kulissza-
titkokat elárulni. Annyit azért megtudhattunk, hogy a telkiek is
számíthatnak újabb meglepetésekre tőlük!

Saját céljaikkal kapcsolatban elmondták, kiváló gyakorlási
lehetőség volt ez a feladat ismereteik, tudásuk bővítéséhez
a programozás terén és természetesen mindannyian infor-
matikusok szeretnének lenni. Kérdésünkre azt is megosztot-
ták velünk, nagyon szeretnek itt élni, ebben a páratlan
környezetben, azonban azt sem bánják, hogy Budapest is
elérhető közelségben van.

Szilágyi Balázs
A Telki Fotóklub weboldala a www.telkifoto.hu címen

elérhető.

Elindult a Telki Fotóklub!
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Bár a nyári időjárás szeptember első felében jeleit sem mutat-
ta, hogy búcsúzni szeretne tőlünk, falunk nívós rendezvénnyel
kívánt elköszönni a legmelegebb évszaktól.
Csodás napsütésben, egyre növekvő létszámú gyermek- és
felnőttsereg mellett, kézműves foglalkozások indították a
délutánt a Pajta udvarán, szeptember 3-án, majd egy
komolyzenei előadás vonzotta be a nagyérdeműt a Faluházba.
Mint megtudtuk, egy teljes héten át zajlott az International
Young Soloists' Orchestra gyakorlása hazai és külföldi
művészekkel közösségi házunkban, Balogh Alexandra
szervezésében. A nívós fellépés pedig egyfajta koronája volt
felkészülésüknek, a telkiek nagy örömére.
Ezután a gyerekek töltötték meg a Pajtát, mivel a Batyu színház
érdekes mesés-főzős előadása következett. Este, egészen
tíz óráig ismét a felnőtteknek szólt a zene, hiszen a színpadon
és a tánctéren remek hangulatot varázsolt a The Old Show
Zenekar.

szb

Búcsú a nyártól
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Ezúton hívjuk fel Telki kerékpárosainak figyelmét a
Rendőrség és a Polgárőrség közös kerékpár-regisztrációs
akciójára, amely 2016. október 24-én 15-től 18 óráig lesz
Telkiben, a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában.
Az akcióban részt vesznek: Czelvikker Máté, Telki körzeti
megbízottja, a Budakeszi Rendőrörs, a Budaörsi Rendőr-
kapitányság, valamint a Telki Polgárőrség.

A Bikesafe az első lépés a kerékpárok nagyobb bizton-
ságáért!
Mindenkinek, akinek fontos kerékpárja biztonsága, ajánljuk,
hogy vegyen részt ezen az eseményen és regisztrálja az
országos rendszerbe kedvenc járművét.

Miért éri meg?
Mert Magyarországon több mint 10.000 kerékpárt lopnak el
évente, nagy részük azonosítatlan, így sosem kerül meg.
Néhány lopott kerékpár minden évben megkerül, de nyilván-
tartás híján nem tudják, ki a gazdája, így nincs kinek visszaad-
ni őket.
Fontos, hogy Te ne járj így, ezért mentsd a bringádat!

Mit kell tudni a BIKE SAFE-ről?
Egységes nyilvántartási rendszer:  
Ahol a kerékpárokat egy központi adatbázisban egyedi azono-
sító jeleikkel, fényképükkel, tulajdonosaik adataival regiszt-
ráljuk.

Lopott kerékpár adatbázis:
Körözött, lopott és megtalált kerékpárok lekérdezési
lehetősége, kerékpárbiztonsággal kapcsolatos információk,
tanácsok.
Rendőrség számára releváns adatok:
Tartalmazza mindazokat az adatokat, amik a rendőrségnek
fontosak a körözéshez, a sikeres nyomozáshoz.
Lekérdezés az adatbázisból:
A kerékpárok adatai jogosultsági szintek szerint
lekérdezhetőek a rendőrség számára.
Birtok védelem alapú rendszer:
Az adatbázisba az regisztrálhat kerékpárt, aki a regisztrá-
ciókor a kerékpár birtokában van. Ezért megilleti a bir-
tokvédelem, ha a kerékpárt ellopják. A kerékpárok többségét a
tulajdonosok regisztrálják, de a rendszer nem csak a tulaj-
donosok, hanem a kerékpárt jogszerűen birtoklók és regiszt-
rálók részére is rendelkezésre áll.

Mit tud a rendszer?
- adatmentés
- igazoljuk, hogy a Tiéd
- feljelentés egy gombnyomással
- lopott kerékpár figyelés
Helyezd Te is biztonságba a bringádat, gyere és regisztrálj
most!

A mikrocenzus egy úgynevezett kis népszámlálás, amely két
teljes körű összeírás között követi nyomon a társadalmi
folyamatokat mintavételes felméréssel. Népszámlálásra
világszerte általában tízévenként kerül sor, felmérve egy-egy
ország lakosságának és lakásállományának jellemzőit. Ma-
gyarországon ilyen feladatot a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) utoljára 2011-ben hajtott végre, az volt a 15. cenzus. A
népszámlálási célú kisebb összeírásokat mikrocenzusnak
nevezik; az első ilyen felmérést 1963-ban, a legutóbbit 2005-
ben tartották. A mikrocenzus eredményeinek matematikai-
statisztikai módszerekkel történő feldolgozásával az évtized
közepéről is nyerhetők népszámlálási jellegű adatok.

Az idei mikrocenzusra 2016. október 1-jei eszmei időponttal,
pontosan öt évvel a népszámlálás után kerül sor. Az adatfelvé-
tel nem teljes körű, a háztartásoknak mindössze 10%-ára ter-
jed ki, az azokban lakó személyeket érinti. Az összeírást az
ország 2148 településén mintegy 440 ezer háztartásban
végzik el, e háztartások tagjainak kell a kérdőíveket kitöl-
teniük. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott laká-
sokban lakók részvétele kötelező az összeírásban – akár-
csak a népszámlálás esetében. Mint minden adatfelvételkor, a
KSH a mikrocenzus esetében is szigorúan betartja az
adatvédelmi előírásokat.

A 2016. október 1-től november 8-ig tartó adatfelvétel két
szakaszból áll: október 1. és 9. között van lehetőség az inter-
netes válaszadásra egyedi azonosító kódot használva, ezt
követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást lap-
topok és tabletek segítségével.

Minden válaszadónak ki kell töltenie az alapkérdőíveket és
egyet a kiegészítő felvételekből, ha az vonatkozik rá. A
kiegészítő felvételek a következő kérdéscsoportokra keresik
a válaszokat: Miként alakul a nemzetközi vándorlás? Hogyan
rétegződik a mai magyar társadalom? Mekkora az egyes
szakmák presztízse? Ki mit gondol saját jóllétéről? Miben
akadályoznak egészségi problémáink?

Telkiben lesz felmérés
Telki település bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek
lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül
önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével
nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8. között a
számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az ada-
tokat.

Mikrocenzus 2016
Népesség- és lakásösszeírás két népszámlálás között
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A köznapi néven csak Macska-AIDS-nek emlegetett
betegség hivatalos neve a Macskák immundeficiencia
vírus (Feline immunodeficiency Virus) fertőzése, amit
legtöbbször FIV-nek rövidítünk.
Már az elnevezés miatt is nagyon sokan tartanak ettől a
betegségtől, az a tapasztalatunk, hogy általában keveset
tudnak róla, ezért szeretnénk egy rövid összefoglalót adni.

Mi okozza a FIV-et?

A FIV-et egy vírus okozza, amely csak macskaféléket betegít
meg. Tehát a fertőzés emberekre, kutyákra nem veszélyes.

A macskák közül melyek a 
legveszélyeztetettebbek?
A felmérések szerint a nem ivartalanított kandúrok aránya a
legmagasabb az összes csoport közül.

Hogyan fertőződnek a macskák FIV-vírussal?
A karmolás, harapás útján való terjedés a legismertebb út, de
méhen keresztül, anyatejjel és ondóval is átvihető a fertőzés.

Mi a FIV-fertőzés kártétele a macska
szervezetében?

A FIV-vírus, akárcsak embereknél a HIV-vírus, a fehérvérsejtek
egy csoportját támadja meg, az ún. T-limfocitákat. Ezek a
fehérvérsejtek felelősek az immunrendszer egyes fertőzések
és daganatok elleni védekezéséért. Emiatt a FIV-fertőzésben
megbetegedett macska hajlamosabb lesz különféle fer-
tőzésekre (mint pl. légzőszervi megbetegedésekre, szájgyul-
ladásra, toxoplazmózisra, Mycoplasma okozta vérszegénység-
re, stb.), valamint daganatos megbetegedések is gyakrabban
alakulnak ki bennük.

Milyen a FIV-fertőzés lefolyása, mik a
tünetei? 

A fertőződés megtörténte után a betegség ún. heveny fázisa
alakul ki. Ekkor a vírus elkezd a nyirokcsomókban sok-
szorozódni. Ebben a napoktól hónapokig tartó időszakban
esetleg láz, levertség, nyirokcsomó-duzzanat, kötőhártya-
gyulladás, légzőszervi vagy emésztőszervi tünetek fordulhat-
nak elő. Ezt követően kialakul az ún. tünetmentes fázis,
amely akár 8-10 év is lehet, átlagosan 5 év. Ez az időszak
hónapoktól évekig tarthat, közben az állat terjeszti a fertőzést.
Végül bekövetkezik az ún. letörési fázis, amely során a vírus
szaporodása legyőzi a szervezet immunrendszerének
védelmét, és állandósulnak a másodlagos fertőzések, illetve
daganatos megbetegedések.

Hogy lehet kimutatni a FIV-fertőzést?
A FIV-fertőzést a legegyszerűbben a vírus ellen termelődött
ellenanyagok kimutatásával, ún. ELISA-teszttel lehet kimutatni
a vérből. Mint általában minden laboratóriumi tesztnél, kis

hányadban téves pozitív és téves negatív eredmény is előfor-
dulhat. A teszt megbízhatósága 80-90% körüli.
Amennyiben a szűrővizsgálatra használatos, ún. ELISA-teszt
pozitív, és a klinikai tünetek nem egyértelműen ráutalóak, akkor
az említettek miatt javasolható egyéb típusú módszerrel
történő megerősítés.

Kezelhető-e a FIV-fertőzés?
A jelenleg ismert módszerekkel a FIV vírus nem irtható ki a
macska szervezetéből. A kezelés a másodlagos fertőzések
kezelésére irányul, illetve tünetileg lehetséges.

Milyen vizsgálatok és megelőző
intézkedések javasoltak FIV-fertőzött
állatoknál?
A fertőzött állatok rendszeres, 3-6 havonkénti állatorvosi vizs-
gálata javasolható, évente néhányszor vérkép vizsgálattal. A
fertőzött állatokat más macskáktól célszerű lehetőleg
elkülöníteni, egyrészt annak érdekében, hogy a fertőzést ne
adják át, másrészt azért, hogy a FIV-es állat még enyhébb fer-
tőzéseket se kapjon meg. Nyers hús etetése FIV-fertőzött
állattal szigorúan tilos, mert bennük a Toxoplasma nevű egysej-
tű parazita kifejlődhet és tartós fertőződést okozhat.

Hogyan előzhető meg a FIV-fertőzés?
A macska-AIDS ellen gyártott vakcina hatékonyságáról (Fel-O-
Vax) megoszlanak a vélemények és sajnos Európában nem
elérhető. A leghatékonyabb védekezés a macskák beltéri
tartása.
Amennyiben kijáró az állat - különösen a kandúrok eseté-
ben -, az ivartalanítás az egyik legfontosabb megelőző
intézkedés, mert ez csökkenti leginkább a verekedésből
adódó sebzéseket és így a fertőződés esélyét.

Összeállította:
dr. Paulina Anna

Klapka Állategészségügyi Központ
Budakeszi

A rettegett Macska-AIDS
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Nagykovácsi 
+36 70 238 47 27

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született: 

Kántor László és Benedek Lili harmadik gyermeke: 
Kántor Ella
Szász Gergely és Szász-Dobó Kata harmadik gyermeke:
Szász Benedek Kristóf

Sok boldogságot kívánunk!



20 Közösség

2016 szeptember

Telki római katolikus temploma a 19. század legelején, copf
stílusban épült. A településnek már a középkorban is volt temp-
loma, bencés apátságát 1198-ban alapították. A középkori
monostor 1516-ban II. Ulászló király adományaképpen a pan-
nonhalmi bencés főapátság irányítása alá került. 1541-ben
Buda elfoglalásával az apátság elnéptelenedett, s bár a telki
bencés apáti címet továbbra is adományozták, a monostor
helye teljesen feledésbe merült. Csupán a 18. században
kezdték újra keresni, ekkor bukkant rá Sebestyén bencés apát,
a bécsi ún. skót bencés kongregáció egy tagja, aki 1700-ban
kieszközölte az udvarnál, hogy az apátságot neki juttassák.
1702-ben I. Lipót királytól meg is kapta azt, így telki bencés
apátsága a bécsi skót bencések fennhatósága alá került.
1702-től az ide érkező bécsi skót bencések szász és frank
telepesekkel népesítették be a települést. A középkori két-
tornyú apátságnak ekkor azonban már csak a romjai álltak. Az
új templom építését a bécsiek nem hamarkodták el. 1756-ban
Stadler Róbert apát arra hivatkozva, hogy az apátság
jövedelmei új templom építését nem teszik lehetővé, nem
kezdett még bele az építkezésbe, néhány szerzetese egy kis
kápolnában misézett.
1802-ben kezdődött el végül a ma is álló templom felépítése,
melyről az egyházlátogatási jegyzőkönyvek mellett a temp-
lom főbejárata felett latin nyelvű kronosztikonos felirat is
megemlékezik. A tervező és kivitelező nevét sajnos homály
fedi. A templom egyhajós, kereszthajó nélkül épült, nyugati
homlokzatán karcsú torony magasodik. Belépve az elő-
csarnokon keresztül jutunk a főhajóba, melyet csehsüveg
boltozat fed. Az előcsarnok felett orgonakarzat helyezkedik el.
A szentély keleti zárófala előtt áll a fából faragott főoltár, mely
1800 körül készülhetett az újonnan épített templom számára. A
kétoldalt pilaszterekkel díszített, copf stílusú oltár retabulumot
timpanon koronázza, melyet a Szentháromság szoborcsoport-
ja díszít. Festett oltárképe a Magyarországot Szűz Mária
oltalmába ajánló Szent István királyt ábrázolja, alkotója a fest-
mény jobb alsó sarkában olvasható szignó alapján Falconer
József Ferenc (1766-1808), budai festő volt.
A templom szószéke az északi oldalfal mellett emelkedik,
mestere ugyanaz a személy lehetett, aki a főoltárt is
készítette. A szentély északi és déli falán kis konzolokra

helyezve két-két kisméretű szobor áll. Szent Pétert, Árpád-házi
Szent Erzsébetet, Evangélista Szent Jánost és Mária Magdol-
nát formázzák ezek a rendkívül finoman faragott, rokokó szob-
rok. Ismeretlen alkotójuk kiváló képességű mester volt. A szob-
rok Telkibe valószínűleg Bécsből, a bencések révén kerülhet-
tek. A templomban őrzik a brünni Istenanya kegyképének
mását is, mely a 17. században készült.
1882-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter
kérésére az apátság visszakerült a magyarországi bencés 
kongregáció, a pannonhalmi bencés főapátság irányítása alá.
A templom ma a budajenői plébániatemplom fíliája, 1993-tól a
Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozik.

Nevezetességeink: Szent István templom


