


Nemrég közmeghallgatás volt.
A sokadik közmeghallgatáson,
közösségi fórumon, lakossági
egyeztetésen és tematikus be-
szélgetésen túl, ideje levonni
néhány tanulságot.
A közmeghallgatás önkor-
mányzati feladat, évente egy-
szer kötelező megtartani.
Ugyanakkor az a tapasztalat,
hogy ha rendben mennek Telki
dolgai, akkor az érdeklődés a
közmeghallgatás iránt elenyé-
sző.  (Bezzeg a golf-panama

idején tömegek gyűltek össze, nagyon helyesen.) Megpróbáltuk
a közmeghallgatás időpontját változtatni, későbbre tenni,
ősz helyett tavasszal is tartani. Módosítottunk a helyszínen,
de az érdeklődés nem nőtt. Amikor azonban volt „ügy”, közös
téma, feladat, akkor közmeghallgatástól függetlenül nagy
számban jöttek össze az emberek hívásunkra. Intenzív és
folyamatos a részvétel, az érdeklődés azokon a fórumokon is,
ahol gyakorlatilag bármikor fel lehet tenni kérdést, meg lehet
fogalmazni javaslatot.
Azt a következtetést kell tehát levonnom, hogy Telkiben maga a
közmeghallgatás műfaja idejétmúlt, hisz szoros és mindennapos
kapcsolattartás mellett kiürült a közmeghallgatás intézménye.
Amíg a törvény máshogy nem rendelkezik, a jövőben is
lesznek közmeghallgatások, de ezt mára formalitásnak tartom.
Sokkal fontosabb, hogy megerősítsük a mindennapos kapcso-
lattartás lehetőségét, és a tematikus találkozókat, beszél-
getéseket, melyekből elég sokat szerveztünk eddig is, és
ezután is igyekezni fogunk hasonlókat szervezni.
A mostani meghallgatáson elhangzott néhány hibabejelentés,
melyeket azóta megvizsgáltunk. A közvilágítással és iskolán
belüli világítással kapcsolatos hibák egy részét már javítottuk,
a többit megrendeltük, lapunk megjelenéséig valószínűleg min-
det javítjuk. Új hibák azonban nyilván keletkezni fognak, ahogy
szinte minden nap akad ilyen-olyan hibajelzés és ezeket
folyamatosan kezeljük. Valójában ezek a jelzések nem
közmeghallgatási, hanem mindennapos témák.
Hosszan hallgattuk a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos
felszólalást, amibe belekeveredett egy sérült róka sorsának
kérdése is. A hozzászólás egy generális félreértésen alapult. A
gyepmesteri tevékenység jól körülhatárolt feladat, hatósági
munka. Nem állatjóléti szolgáltatás, nem elkóborolt kutyák
házhozszállítása. A kóborló kutyák befogása a gazdák
szabálysértése után történik és hatósági feladat. A
gyepmesternek nem feladata sérült, de még élő vadállatok
befogása, csak a fellelt tetemek elszállítása. A gyepmester a
kóbor kutyák elszállításával elsősorban azoknak okoz kényel-
metlenséget, akik felelőtlenek és szabálysértő módon
hagyják kóborolni állataikat, ezzel veszélyeztetve mások és
állataik biztonságát. Az önkormányzat a gyepmesteri feladatok
kérdésében a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
Érdemi, közmeghallgatásra való téma volt a közösségi ház
kérdése. A képviselő-testület azon dolgozik, hogy a Pajtán

kívül létrehozzon olyan létesítményt vagy létesítményeket,
melyek biztosítani tudják a helyi közösségi élet feltételeit. A
döntést alaposan meg kell fontolni, mert nálunk jóval nagyobb
és tőkeerősebb településeknek is beletört már a bicskája
abba, hogy a valós igényekhez és lehetőségekhez képest
felültervezett, túldimenzionált intézményt hoztak létre. Az
építés terhei mellett a fenntartás és üzemeltetés költségeivel is
számolni kell. 

Érdemi és fontos felvetés volt az iskolai oktatás, a pedagógu-
sok támogatásának kérdése. Januártól Telki a vonatkozó
törvényeknek megfelelően átadja az iskolát az érdi központú
tankerületnek üzemeltetésre. Az önkormányzat és én személy
szerint is az utolsó utáni pillanatig az iskola mellett maradtunk.
Ha sikerül, az utolsó napokban még korszerűsítjük a belső
világítást. A jövőben azonban jóval kisebb ráhatásunk és
lehetőségeink lesznek az iskola működésére, mint korábban.
A felvetés a szülői munkaközösség és az iskolai alapítvány
részéről az volt, hogy lehetséges-e valamiféle ösztöndíjat
vagy támogatási rendszert létrehozni, amivel ösztönözni,
díjazni tudjuk a gyerekeinket oktató pedagógusokat, illetve
amivel erősíteni tudjuk kötődésüket Telkihez. A jó hír, hogy az
újonnan kinevezett igazgatónővel, Dudits Krisztinával mintegy
másfél-két hónappal ezelőtt ez volt az első kérdés, amit fel-
vetettünk, és a képviselő-testület sem zárkózik el a pénzügyi
háttér biztosításától. A felvetést tehát megerősítem, én
magam is ebbe az irányba gondolkodom, és ha kidolgoztuk a
konstrukciót, akkor kérem az alapítvány és a szülők segít-
ségét a rendszer működtetésében.
Több kérdés, javaslat nem volt.

Beszámoló Telki aktuális
helyzetéről
Ilyentájt át szoktam tekinteni, össze szoktam foglalni Telki
általános helyzetét. Idén is megteszem.
Telki helyzete minden tekintetben stabil és kiegyensúlyozott.
Gazdasági értelemben nagyon jól állunk. Időarányosan és
abszolút értékben is a tervet meghaladó pozitív egyenlegünk
van. Működési fedezetünk biztosított. Vagyont nem fordítunk
működésre.
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Megtakarításunk jelentős, közel 350 millió forint. A meg-
takarítások jelentős része fejlesztési céltartalékban van. Tar-
tozásaink nincsenek, hitelünk nincs. Működési egyenlegünk jó,
likvid hiányunk nincs és nem is lesz. Befejeztük és kifizettük az
idei évre tervezett fejlesztéseket. Befejeztük és kifizettük az idei
évre tervezett nagy karbantartásokat. Összhangban haladunk
az éves tervvel és a ciklustervvel is.
Elkészült a Muskátli utcai körforgalom. Befejeződtek a
kertészeti munkák. Az MLSZ bevonásával, TAO forrásokból
megújult a műfüves sportpálya.
Felkészültünk a télre. Zajlik az iskola átadás-átvételének
előkészítése. Megkaptuk a jó adatszolgáltató önkormányzat
elismerő minősítést. 
Minden olyan pályázaton indultunk, ami számunkra releváns és
elérhető volt. Sajnos idén sem nyertünk az út- és járdaépítési
pályázaton és az óvodák fejlesztésére kiírt pályázatnál is
várólistára kerültünk.
Folyamatban van az iskola és az óvoda energetikai megújításá-
nak közbeszerzése.
Zajlik Telki teljes körű csatornázásának és tisztítóüzem-
bővítésének előkészítése. A csoportos közbeszerzés
megkezdéséhez csoportokra osztották a fejlesztéssel érintett
településeket. Mivel a mi régiónkban egyedül Telki kapott ilyen
fejlesztési lehetőséget, így mi észak-magyarországi
településekkel kerültünk egy csoportba. Ezért kellett módosíta-

nunk a konzorciumi megállapodást. Ha a fejlesztés megvalósul,
ez lesz Telki történetének eddigi legnagyobb külső forrás-
bevonása. Ez több mint egymilliárd forint európai uniós forrást
jelent és óriási előrelépés lesz Telki életében.
Zajlik a CBA építkezése, májusra várhatóan megnyit az áruház.
A Magyar Közút megkötötte a szükséges szerződést az 1103-
as út pincéktől a gyógyszertári buszmegállón túli szakaszának
felújításáról. December közepéig az utolsó szakasz is megújul,
így néhány év alatt Telki teljes közigazgatási területén megújul
és fejlődik a közút. A felújítás buszmegállókat és csatlakozó
járdaszakaszokat is jelent és ebben az esetben Telki költ-
ségvetését nem terheli.
A hulladékszállítással kapcsolatos sajtóhírek minket jelenleg
nem érintenek, a mi viszonyaink rendezettek. Ha változás lenne
e téren, akkor tájékoztatjuk a lakosságot. Ugyanez vonatkozik a
kéményseprésre is.
Az R11-es elkerülő út nyomvonalával kapcsolatban tájékoz-
tatást kaptak a régió polgármesterei a fejlesztést organizáló
NIF-től. A nyomvonalat várhatóan újratervezik és távolabb
kerül tőlünk.
Összességében tehát Telki minden korábbinál kiegyensúlyozot-
tabban, stabilan áll. Optimistán nézhetünk a következő
időszak elé.

Deltai Károly - polgármester

Az elmúlt évek közös munkáinak eredményeként sikerült
elérni, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Telkin átvezető
1103-as közút Muskátli utcai körforgalom és a pincesor közöt-
ti szakaszát teljes körűen felújítsa.
Az út komplett burkolatcseréje mellett a Rákóczi utcai
buszmegállóöblök is kibővülnek és megújulnak (a munkála-
tok során elsőként ehhez fognak hozzá). Ezzel az utolsó régi
buszmegálló is átépül, a Volán használati szempontjainak
megfelelően. A felújítással érintett területen a környezetet, a
vízelvezetést is rendezik és a gyalogos közlekedésen is javí-
tanak, illeszkedve a járdaprogramhoz.
Mint ismeretes, a 1103-as közút Telki teljes belterületén
keresztül vezet. Az út évtizedekig nem volt komolyabban
felújítva, csak kátyúzva. Az elmúlt években azonban lépésről
lépésre haladva megtörténtek a szükséges felújítások.
Megújult a Hóvirág utcai csomópont, gyalogos átkelő épült,
járda, LED-es közvilágítás. Megújult a régi körforgalom, itt is új
gyalogátkelők épültek, közvilágítás. Teljes körűen megújult és
átépült a Fő utca régi körforgalom és Pajta közötti szakasza.
Megépült a Muskátli utcai csomópont első üteme, itt új
buszmegállók épültek, gyalogátkelők, közvilágítás,
parkosítás, parkolók és vízelvezetés. Gyalogátkelő létesült az
Újfalunál is. Lecseréltük a forgalomtechnikai eszközöket is,
kiemelt táblák jelzik a gyalogátkelőket. Idén, részben pályáza-
ti pénzek felhasználásával, részben jelentős külső forrás-
bevonással megépült a Muskátli utcai csomópont második
üteme is, a körforgalommal és csatolt beruházásaival,
közműkiváltásaival, minek következtében megkezdődött a kör-
forgalmat részfinanszírozó CBA építkezése is. Most az utolsó
szakasz is megújul, az új körforgalomtól a pincékig. Ezzel egy
nagy, a prioritási sor elején lévő programot zár le Telki.

A beruházás összértéke közel negyven millió forint. Míg a
korábbi felújításokhoz Telki jelentős forrásokkal járult hozzá,
az utolsó szakasz teljes egészében a Magyar Közút finan-
szírozásában valósul meg.
A munkálatok 2016. november 22-én kezdődtek meg.
A beruházó és az önkormányzat is kéri az erre közlekedők,
autósok és gyalogosok türelmét! Figyeljék a további tájékoz-
tatásokat, átmeneti forgalmirend-változásokat, tereléseket és
ideiglenes buszmegálló-áthelyezéseket!

Örömhír: felújítják a Fő út alsó szakaszát!

A Volánbusz Zrt. közlése alapján 2016. november 23-tól
várhatóan 2017. január 15-ig - az útfelújítási munkálatok
miatt - a 778-as, 789-es, 794-es és 795-ös számú autóbu-
szok nem állnak meg a Rákóczi utcai megállóhelyen.
(A legközelebbi megállóhely a Muskátli utcánál található.)
A társaság kéri az utasok megértését!
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2016. november 7.

Őrsparancsnok bemutatkozása

A testület meghallgatta a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancs-
nokának, Pintér Lajos rendőralezredesnek a bemu-
tatkozását.

Zenede helyiséghasználata

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Zenede Művészeti
Alapítvánnyal 2015. október 30-án aláírt megállapodás
alapján a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű
Általános Iskola helyiséghasználati díjának mértékét a
2016/2017-es tanévre 500 Ft+Áfa/óra/terem díjban állapítja
meg.

Orvosi ügyelet

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete a budakeszi
orvosi ügyelet ellátása tárgyában felhatalmazta a Buda-
környéki Önkormányzati Társulás Tanácsát a közbeszerzési
eljárás lefolytatására.

Vezetői pótlékok

A testület a törvényi kereteken belül meghatározta a Telki
Óvodában alkalmazandó vezetői pótlékok mértékét.

SzMSz módosítása

A képviselő-testület az óvoda előterjesztésére módosította
az önkormányzat által fenntartott Telki Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

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.

A Polgármesteri Hivatalban 2016. december 23-tól 2016.
december 31-ig igazgatási szünet kerül elrendelésre.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rend-
ben tart nyitva.
Ügyeleti rend: minden nap 8-tól 12 óráig

Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti
anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban vala-
mennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan
benyújtható.

Békés, Boldog Karácsonyt!
Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívá-

nunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly - polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző

Ünnepi munkarend és ügyfélfogadás
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról
Telkiben is méltó módon megemlékeztünk. A jelenlévők fák-
lyákkal a kezükben Deltai Károly polgármester beszéde mel-
lett Stefano Bottoni történész érdekes előadását is meghall-
gathatták. A hagyományokhoz hűen megtartott ünnepélyes
koszorúzást követően, a Pajtában Kiss Réka történész
szavaival megnyílt a Márton Áron püspök életéről szóló kiál-
lítás.
A tárlat egészen november 6-ig várta a telkieket. Ezen a
napon a Faluház egy különleges terepfutóverseny fontos
állomása is volt egyben. A Magyar Túrasport és Terepfutó
Szövetség Hűvösvölgy ’56 – 1956-os emléktúra résztvevői
ugyanis innen indultak, érkeztek vagy frissítettek távtól füg-
gően. A program keretein belül Szabó László, az MSTSZ
elnöke megkoszorúzta helyi emlékművünket.

szb

Jubileumi főhajtás a hősök előtt
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Ekkor tehetjük ki a szelektív hulladékot
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján az idei utol-
só szelektív hulladék szállítási időpontok a következők.
Műanyag (bármilyen áttetsző zsákban), papír (kötegelve):
2016. december 8., 22.
Zöldhulladék (előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhul-
ladékos zsákban): 2016. december 12.



6

2016 november

Közérdekű

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a
katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók
ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kémény-
seprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol
a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a
katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kémény-
seprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszak-
kal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes
települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberen-
dezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a 
kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a
katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kémény-
seprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy
értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja otthon a
kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül
egyeztetnie kell egy új időpontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körül-
belül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken vagy
átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem
kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes
sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések
okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a
szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését

is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sor-
munka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást
megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a
kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat
elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd
az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8-tól 20 óráig,
a többi hétköznapon pedig 8-tól 14 óráig érhető el. További
információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de
nem tisztította ki a kéményt

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást,
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő sem-
milyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha
valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszol-
gálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el.

Pest Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság

A legfontosabb tudnivalók a
kéményseprésről
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Sikeres volt a kerékpár-
regisztráció
Október 24-én összehangolt akció keretében kerékpár-re-
gisztrációra várta Telkibe a bringásokat a Budakeszi
Rendőrőrs, a Budaörsi Rendőrkapitányság és a Telki Pol-
gárőrség.
Az iskola előtt volt lehetőség nyilvántartásba vetetni a bicik-
liket, amely egy gyors, pár percet igénybe vevő művelet volt.

A regisztráció tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek
lopás esetén fontosak a rendőrségnek a kőrözéshez, a sike-
res nyomozáshoz.
A helyszínen a járművekről készült fotók, illetve a kitöltött
adatlapok feldolgozás után bekerülnek egy országos adat-
bázisba, így ha ellopják a kerékpárt, a rendőrség egyből
kőrözni tudja, így megnő a sikeres nyomozások aránya.
Telkiben nagy érdeklődést váltott ki az akció. 46 kerékpár-
tulajdonos gondolta úgy, hogy hasznos dolog ez a rendszer,

és többen jelezték, hogy örömmel vennék, ha a későbbiek-
ben is lenne hasonló lehetőség, mivel a mostani időpont
nem volt megfelelő számukra.
A tervek szerint tavasszal megismételjük a regisztrációt a
Rendőrség és a Polgárőrség közös szervezésében. Az
időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

ZA

Térítésmentes védőoltás

Tájékoztató a 2016/2017. évi térítésmentes
influenza elleni védőoltásról

Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik a 60
éven felüliek, valamint az életkortól függetlenül, egyes
krónikus betegségben szenvedő személyek, illetve egyes
munkakörökben foglalkoztatottak térítésmentes influenza
elleni védőoltására.
Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos légúti
betegség. A legjellemzőbb tünetei: láz, fejfájás, köhögés,
torokgyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom, általános levert-
ség, fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél jelent-
keznek a felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegség-
ben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a
tüdőt, felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de ront-
hatja a vese, a máj- és vérképzőszervi betegségben
szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövőd-
mények, pl.: hörghurut, tüdőgyulladás az immungyengeség-
ben (daganatos betegek) szenvedőknél, az időseknél és a
dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet
nyújtson azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-fer-
tőzés súlyos lefolyású lehet.

Kiknek ajánlott az influenza elleni
védőoltás?

Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól
függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szen-
vedőknek, pl. asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri
betegségben szenvedőknek, cukorbetegeknek, krónikus
máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt
csökkent védekezőképességű személyeknek.
Javasolt még azoknak a személyeknek is az oltás, akik mun-
kájuk során sok emberrel kerülnek kapcsolatba, és könnyen
megfertőződhetnek, illetve megfertőzhetnek másokat, akik
betegekkel, idősekkel foglalkoznak, akiknek a munkaköre
megkívánja a folyamatos jelenlétet (egészségügyi dolgozók,
önkormányzatnál, kormányablakban, mentőknél, tűzoltóknál
dolgozók, pedagógusok, stb.).
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek
számát 25-39%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal
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Kultúra

Tíz éve már, hogy megnyitotta kapuját a
Pipacs Galéria Telki művészetszerető
közönsége előtt. Az első két évben a
tulajdonos-művész, Márton Ildikó
szervezte a kiállításokat, a nyitó tárlaton
saját alkotásait mutatta be a település
lakóinak. Később Zimonyi Adrienne
csatlakozott galériához, és 8 éven át tár-
sadalmi munkában segítette a munkát,
szervezte a kiállításokat.

A galéria fokozatosan kapcsolódott be Telki kulturális életébe.
Három esztendőn át évente egy alkalommal, ősszel várták
az érdeklődőket (a Festészet Napjához csatlakozva), majd
gondolva egy merészet, a Telki Fesztivál programsorozatába
is csatlakoztak, így 2011 óta tavasszal, a fesztivál 0. napján is
megnyitotta kapuit a látogatók előtt.

csökkentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élő,
influenza ellen oltott idős személyek között a kórházi kezelés
gyakorisága felére, a tüdőgyulladás kockázata 60%-kal, a
halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új
oltóanyagot állítanak elő és az oltást minden évben meg kell
ismételni. A hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz,
így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak
igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint
láz, fejfájás. Helyi reakciók (bőrpír, duzzanat az injekció
helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a
reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlhatnak.

Ha még nem tette, legyen azok között, akik influenza elleni
védőoltásban részesülnek! Az idei szezon védőoltásai a
háziorvosoknál rendelkezésre állnak. További részletekről a
rendelőkben tájékozódhat.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya / Bánsághy Balázs

hivatalvezető nevében és megbízásából 
Dr. Katona Ildikó járási tisztifőorvos

Tíz éves a Pipacs Galéria
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Egészen érdekes, miniatűr világba vezette el közönségét a
Telkiben élő Homolya László biológus 2016. október 27-én,
csütörtökön este. A kétezres évek áttöréseinek köszönhetően
ugyanis a tudósok ma már egészen parányi méretekben is
vizsgálódhatnak a szuperrezolúciós mikroszkópia segítségé-
vel.
Megtudhattunk, mi a különbség a nagyíthatóság és a
feloldóképesség között, és azt is, miért utóbbi a fontosabb.
Laikusként szinte már elképzelhetetlenek azok a méretek,
amelyek a nanoszkópia segítségével elérhetők, az orvosbi-

ológiai tudomány fejlődésének ugyanakkor óriási lépés, hogy
ebben a tartományban is lehetőség van a vizsgálódásra.
Homolya László megemlítette, mekkora segítség lehet ez
például a rákgyógyászat terén vagy éppen az immunrendszer
működésének még alaposabb megértésében.

szb

A legkisebb is számít!

A galéria napjainkban csoportos kiállításokkal várja a láto-
gatókat. Alkalmanként 3-4, de előfordult korábban, hogy
egyszerre 8 művész is bemutatkozhatott egy-egy tárlaton.
Míg az őszi kiállítások a festészetről szólnak, addig a tavaszi
kiállítások tematikusak, mindig egy-egy festészeti ág vagy
stílus a téma.

10 év, 17 kiállítás, 64 művész

Az elmúlt években a galéria országos hírűvé nőtte ki magát.
Magyarország számos pontjáról (Nyíregyházától Hévízig,
Kecskeméttől Egerig) jártak már itt festőművészek, akik az
első hívószóra örömmel fogadták el a felkérést.

Szoros együttműködést alakítottak ki a Kiss Zenede Telki
Tagozatának tanáraival, növendékeivel, valamint a Pipacs-
virág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iro-
dalom szakos pedagógusaival, továbbá a Buda Környéki
Televízióval, akiknek köszönhetően nemcsak helyi érdekes-
ség lett egy-egy kiállítás megnyitója, hanem az egész
kistérségben értesülnek róla az emberek.

Az eddigi kiállítások szervezője, Zimonyi Adrienne idén
októberben elbúcsúzott a galériától és annak közönségétől. A
megkezdett munka azonban folytatódik. A kiállításokat Márton
Ildikó tulajdonos szervezi tovább és várja majd minden alka-
lommal a művészetkedvelőket!

Zimonyi Adrienne, Szilágyi Balázs
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában dolgozó tanárokat szeretnénk megszólítani, és
közelebb hozni őket, valamint az intézményt
olvasóinkhoz. Előző, rendhagyó interjúnk után, amelyet
az iskola igazgatónőjével készítettünk, a sorozat hatodik
részében a Havas Ferenc-díjas Haasné Varga Erzsébet
alsós tanító nénivel beszélgettünk.

Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?

Alapító tagként már a 2001-es indulásnak is részese lehettem
- akkor 74 tanulóval és 5 osztállyal kezdtük -, és nagyon
büszke vagyok arra, hogy már 15 éve itt lehetek!

Milyen érzés az intézményben tanítani?

Nagyon szeretek a Pipacsvirágban tanítani. Rengeteget lehet
itt fejlődni szakmailag és az elmúlt években némileg változott
a szemléletmódom is. Nagy kihívás és felelősség a sok jó
képességű nebulónak fenntartani az érdeklődését, és
megfelelő segítséget adni ahhoz, hogy mindenki kibontakoz-
tathassa tehetségét. Jó látni a csillogó gyerekszemeket, mikor
ez sikerül.
Meg kell említeni, hogy a szülők rendkívül sokat segítenek a
munkában, támogatásuk nagyon jó a gyerekeknek.

Általában milyenek a telki gyerekek?

Sok tehetség van Telkiben. Jó a gyerekek szociokulturális hát-
tere és nagyon nyitottak. Ezek mellett jól neveltek, udvariasak.
Választékosan tudnak érdeklődni, köszönni és korukhoz
képest érettek. Én mindig feltöltődöm közöttük, ezért minden
nap mosolyogva megyek dolgozni.

Miért érdemes ide járniuk a gyerekeknek?

Az iskolát a meleg, szeretetteljes, oldott légkör, a sok mosoly
és kedvesség jellemzi, és szakmailag is kiemelkedőt kapnak
a gyerekek. Az alsóban - amelyet közelről látok – a lényeg a
játékosságon, a pozitív megerősítésen van, miközben a tanu-
lás és a nevelőmunka zajlik. Az eredmények pedig azt
mutatják, a telki gyerekek sokat tudnak.

Van olyan, amin az intézményben
fejleszteni kellene?

Leginkább a digitális eszköztár fejlesztése lenne ideális, amit
a kor kihívásai is megkövetelnének. Kevés például a nyomtató
vagy éppen a projektor. Sokan használunk egy-egy
készüléket, ami nehezíti a munkánkat. Emellett jó lenne vala-
milyen helybéli ösztönző rendszer is a tanároknak, amellyel a
kiemelkedőt nyújtó pedagógusok munkáját elismerik!

Mi a legnagyobb pozitívuma az iskolának?

Egyet nem tudnék kiemelni! Elsőre a sakk-logikát, a két
tanítási nyelvet és a tehetséggondozást említeném, és azt,
hogy van egy határozott profilja az iskolának. A másik oldalról
a szakmailag jól képzett pedagógusokat mondanám, és per-
sze az sem mindegy, milyen szép környezetben fekszik az
épület. Érdekes lehet az is, hogy megelőzve a korunkat már
2001-ben bevezettük a mindennapi testnevelést.
Összességében örülök, hogy 15 év alatt lett „neve” az iskolá-
nak, ismert és elismert intézménynek számít a térségben,
sőt, talán országosan is! Ehhez hozzájárulnak a jó pedagó-
gusok, a támogató szülők, az okos és boldog diákok. A siker-
hez fontos az összefogás, ugyanis egyedül nem megy!

Köszönjük az interjút!
szb

Van „neve” az iskolának
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December 3-án, szombaton délelőtt az általános
iskolába várjuk a készülődőket és érdeklődőket!

9.30-13.00 Adventi kézműves foglalkozás (Iskola ebédlő)

Gyertyaöntés, karácsonyi díszek és kopogtatók, origami
díszek, gyöngy díszek, ajándékdobozok készítése. Hozott
anyag (!) esetén az adventi koszorú készítésében is segítenek
a foglalkozás vezetői!

10.00 Az iskola előtt felállított Falukarácsonyfa
feldíszítése

11.00 Bánó Attila „44 meghökkentő eset a magyar
történelemből - Becsület” című könyvének bemutatója

Bánó Attila korábbi, sikeres történelmi ismeretterjesztő
könyveinek sorába illeszkedik ez az új kötet, amelyben a telki
szerző 44 történeten keresztül a becsület különböző aspek-
tusait mutatja be, egy hat évszázados időutazáson keresztül.
Nyomozhatunk egy kicsit Anjou Mária titokzatos halála kap-
csán. Vajon a rejtélyes lovasbaleset valóban baleset volt?
Hogy viszonyultak a paráznasághoz a korabeli uralkodók?
Igaz, hogy Hunyadi egy „dublőr” segítségével menekült meg?
Mátyás király miért törte össze a velencei üvegből kapott
ajándékait? Miért harcoltak a patikusok az orvosok ellen az
1600-as években? Vajon mi járt annak a könyvnyomtatónak,
aki kijavította a Biblia hibáit? Hogy halt ki a Zrínyi család?

Vajon jól ítéljük meg az iszlám hatásait? Mit súg erről nekünk
a történelem? Mi lehetett az Ady Endre és Tisza István közöt-
ti ellentét valódi oka? Az érdekes kérdésekre sokszor
meghökkentő vagy épp megdöbbentő válaszokat
kaphatunk.
A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház Ravaszdi
mester, a cipész című tárgybábos előadását láthatjuk óvodá-
soknak és kisiskolásoknak (Iskola ebédlő)

Ravaszdi mester, a suszter faluról falura jár. Mindenki ismeri
nyájas modoráról és éles eszéről. Fütyörészve kalapálja ki a
cipőket, ragasztja meg a sarukat, tapasztja meg a bőrsur-
ranókat. Varázslatos ujjai alatt megelevenednek a tárgyak,
életre kel minden, ami a keze ügyébe kerül!
„Megjött a suszter, itt van a cipész! Ha elnyűtte cipőjét, ne
legyen rest, hozza, mielőbb! Megragasztok mindent, mert jár
a kezem, jár a szám, így láb nem maradhat mezítláb!...”
Eljátszott magyar népmesék:
A róka repülése, A róka meg a gólya vendégsége, A róka meg
a sajt, A szállást kérő róka

11.45 MEGLEPETÉS: A hírek szerint a műsor után idén újra
ellátogat Telkibe a Mikulás. Reméljük, a puttonya ismét telis-
tele lesz válogatott finomságokkal!

Adventi vásárt a korábbi évek teljes érdektelensége miatt
továbbra sem szervezünk.

Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!

Telki Advent és Mikulásváró
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Adventi vasárnapok a
Pajtában

A tavalyi siker után idén is szeretettel hívjuk és várjuk
településünk lakóit Advent vasárnapjain a Pajtába!

A Napló megjelenését követő időpontok:
december 4., 
december 11. 
december 18.

Ezeken a napokon 17 órakor várjuk az érdeklődőket a
Pajtába. Fellépőink óvodások, iskolások, cserkészek
lesznek, valamint a Telki Nőikar.

Akik tavaly ott voltak, jól érezték magukat. Ha Önnek is tet-
szett a gyerekek és a fiatalok műsora, jöjjön el idén is a
Pajtába! Szóljon a családtagjainak, rokonainak, szomszéd-
jainak, ismerőseinek, és éljük át még többen együtt az
adventi hangulatot!

Ünnepi egyházközségi 
programok

Roráték, hajnali misék adventben
Csütörtök reggel 6 óra - Az első alkalom december 1-jén,
reggel lesz. Az utolsó december 22-én.

Karácsony, Szenteste
„Éjféli mise” Telki: 22 óra

Karácsony ünnepe, december 25.
Telki: 9 óra 15 perc

Szent István vértanú ünnepe, december 26.
Budajenő: 10 óra 30 perc

Szent János ünnepe, december 27. 
Telkiben 18 órakor mise a templomban, utána borszentelés
Budajenőn, a Lantai pincében, a pincesoron

Szent Család ünnepe, a családok megáldása, december 30.
Budajenő: 17 óra

Hálaadás, december 31.
Budajenő: 17 óra

Óév búcsúztató - Újév köszöntő, december 31.
Budajenő: Öreg-templom 23 óra 30 perc

Újév, Január 1.
Telki: 18 óra 30 perc

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi
készületet, nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott,
sikeres új esztendőt!

Szeretettel: Gábor atya
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Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!
Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet

2016. december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.
Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető

Falukarácsony

Református istentisztelet Telkiben
Minden hónap első vasárnapján, délután 4 órakor Boros
Péter református lelkész istentiszteletet tart a Pajta-
Faluházban, Telkiben.
A következő időpontok idén: december 4. és december 25.
(karácsonyi istentisztelet).



14

2016 november

Közösség

A gyorsabb sofőr szemszögéből
Az előtte lévő autós mögött haladva: „Nem igaz! Miért nem
megy már? Most tényleg ennyivel fogunk haladni? Menjél
már! Na, végre!”

A lassabb sofőr szemszögéből
Az utat és a visszapillantó tükröket figyelve: „Ezt nem hiszem
el! Miért kell mindig ennyire közelről követni? Ne gyere már
ennyire nyomulósan, úgysem fogok gyorsabban menni! Ez az,
menjél akkor!”

Gyakori a necces előzés
Képzelt riportunk szereplői ezúttal „megúszták” épségben, a
gyorsabb autós az egyik egyenesben kielőzött és elhajtott
lassabban közlekedő társa mellett. A mindennapokban azon-
ban a sok hasonló eset mellett jóval élesebb helyzeteket is
tapasztalhatunk, amelyek szerencsés esetben nem végződ-
nek balesettel, néha viszont sajnos megtörténik a baj.
A rendőrség évről-évre felhívja a figyelmet a közúti bale-
setek okaira, amelyek közül „előkelő” helyen szerepel a
gyorshajtás és a követési távolság be nem tartása. A Telki és
Budakeszi közötti útszakasz ugyan még nincs tele az ország-
ban sok helyen látható „őt is hazavárták” táblákkal, azonban
elgondolkodtató, hogy egy átlagos napon, a Volánbusz járatán
ülve három olyan előzést is megszámolhattunk, amikor
bizony a buszsofőr és a szembe jövő egyaránt fékezésre
kényszerült, hogy a türelmetlen autós kolléga ne okozzon kárt
mindannyiunkban.
Ez persze nem reprezentatív felmérés, azonban aki utazott
már bármilyen, „lassabban haladó” járművel ezen az úton,
részese lehetett hasonló esetnek.

Az országút mindannyiunké
Nemrégiben a közösségi oldal Telki csoportjában is szó volt
erről, ki-ki a maga szemszögéből elmondta a véleményét.
Ez is azt bizonyította, ahányan vagyunk, annyiféleképpen
lehet értelmezni egy-egy helyzetet.
Lassabb és gyorsabb sofőrök számára azonban egyaránt
fontos megjegyezni, hogy az országút egy olyan tér, amelyben
mindenkinek joga van az általa megválasztott sebességgel
közlekedni, a KRESZ-szabályok betartása mellett.
Ugyanakkor még ennél is fontosabb, hogy a sietősebben
utazók ne veszélyeztessék a többieket, ugyanígy a
nézelődők, óvatosabbak is igyekezzenek megtalálni a mód-
ját, hogy ne tartsák fel indokolatlanul autóstársaikat. Előbbiek
próbáljanak meg több türelemmel lenni, vagy pár perccel
korábban indulni, utóbbiak pedig, ha például felgyűlik mögöttük
egy kocsisor, segítsék a biztonságos előzést (pl. néhány pil-
lanat erejéig egy buszmegállóba félreállva)!
Ne csak a saját szemszögünkből vizsgáljunk egy-egy
közlekedési helyzetet, próbáljunk meg egymást segítve és
nem veszélyeztetve vezetni!

Kettő perc kontra balesetveszély
Nem szeretnénk nagy számolgatásokba bocsátkozni, ám egy
gyors kalkulációval is hamar belátható, hogy nem éri meg ész
nélkül előzni! 90 kilométeres óránkénti sebességgel ugyanis
a Telki és Budakeszi közötti szakasz megtétele legjobb eset-
ben (akadályok nélkül) is minimum hat percet vesz igénybe,
ami 60-as tempóval is csupán nyolc perc.
A különbség mindössze kettő (!) perc! Nehéz - ha nem
lehetetlen - olyan indokot találni, amely alapján az erdős,
kanyarokkal, állatveszélyt jelző táblákkal, csapadék esetén
csúszós szakaszokkal teli úton érdemes ezért a kis előnyért
kockázatos előzésbe kezdeni.

szb

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások
járművezetőknek és gyalogosoknak

A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalo-
gosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk
kell.

A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos ala-
posan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést
és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabron-
csok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli

közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő
közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék
vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beáll-
ta előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi
nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében
ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig
huzamosabb ideig nem használják az autót, érdemes az akku-
mulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.

A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű
világítóberendezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok

Megéri?
Képzelt riport és a valós élet tanulságai

Hogyan közlekedjünk télen?
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megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát
ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb
látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva las-
sabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének
kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák könnyeb-
ben korrigálhatóak.

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván,
ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális eset-
ben. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy
a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná
válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a
fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk,
amikor az autó már újra a kívánt irányban áll.

A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli
gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk
útnak, ha éppen nincs hó! A nyári gumi már +7 fok alatt
csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik,
nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes
lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy
alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az
abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bor-
dázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet
esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút
is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb,
mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás
befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal
kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért
egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy
évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de
lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot
tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő
kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc
feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a
gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem
jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a
hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a
„Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton
- a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig - csak olyan jár-
művek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tenge-
lyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Amennyi-
ben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen
helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be Magyar-
ország területére, amelyeken készenlétben van legalább egy
hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges
hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

Annak, aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül
érdemes figyelnie az alábbiakra is:

– Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli
ruhadarabokra, lapátra (a hóból való kiszabadítás esetén),
rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, ele-
gendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.

– Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál
az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan
helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és bizton-
ságosabb, ha vonattal indulunk útnak.

– Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel
kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszá-

molóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos infor-
mációkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiz-
tonsággal kapcsolatban.

– Kisgyerekeket és időskorúakat hosszabb útra lehetőség
szerint ne vigyenek!

– Mobiltelefonok legyenek feltöltött állapotban!
– Figyelni kell arra is, hogy kipufogó gáz ne kerüljön az

utastérbe!

Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy
mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően
vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkal-
mazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel
az esetleges ködös, esős, havas időjárásra! Nagyobb
követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az idő-
szakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekin-
tőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos-
baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltot-
ta ki. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a
gyalogátkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyel-
metlenül az úttestre lépő gyalogosokra, tekintettel arra, hogy
a csapadékos, ill. csúszós úttesten a gyalogosok lassabban
közlekednek, az eleséstől, az elcsúszástól való félelem
eltereli a figyelmüket, s kevésbé figyelnek a közlekedés más
résztvevőire.

Fontos, hogy a háztulajdonosok és házkezelők időben
intézkedjenek a gyalogosok közlekedésére szolgáló terü-
leteken lévő hó eltakarítására, valamint a járdák síkosság-
mentesítésére. Ennek hiányában ugyanis a gyalogosok nem
tudnak a részükre kijelölt helyen közlekedni, rákényszerülnek
arra, hogy az úton közlekedjenek, ami téli időjárási
körülmények között fokozottan veszélyes.

A közlekedőknek rendkívüli helyzetben eleget kell tenniük a
rendőrség és a katasztrófavédelem utasításainak.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával mini-
málisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritiku-
sabb téli időszakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván az ORFK - Orszá-
gos Balesetmegelőzési Bizottság!
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A telefonos csalásokra már korábban is felhívtuk a figyel-
met, ám a közelmúltban történt esetek kapcsán ismét
érdemes ezt megtennünk. Nemrégiben ugyanis a szom-
szédos Budajenőn próbáltak ismeretlenek pénzt szerezni
áldozataiktól.
A Budaörsi Rendőrkapitányság felhívása beszámol arról,
hogy ilyen esetekben ismeretlenek valamilyen rokonnak adják
ki magukat, és egy velük történt eseményre, például balesetre
hivatkozva készpénzt vagy ékszert kérnek a főként idős
sértettektől.
Ezt az elkövetési módszert leginkább a kevés hozzátartozóval
rendelkező, egyedül élő időseknél alkalmazzák a csalók.
Sokszor még néhány részletet is ismernek a hivatkozott
személy magánéletéből, így a meséjüket még hihetőbb kön-
tösbe tudják bújtatni. A módszer további jellemzője, hogy a
csalók a telefonban előre jelzik, hogy nem ők mennek a
készpénzért, ékszerekért, hanem egy ismerősük. A sértettek
rendre az átadást követően jönnek rá, hogy csalás áldozatai
lettek.
Egy korábbi megtörtént eset során a sértettet a késő éjszakai
órákban otthonában telefonon felhívta egy nő, aki lányaként
bemutatkozva a segítségét kérte. Azt mondta, hogy balesetet
szenvedett, azonnal pénzre lenne szüksége, ezért szedje
össze az összes otthon lévő készpénzt, illetve aranyékszert,
amelyekért rövid időn belül érkezik majd valaki. Ezt
követően a sértett lakcímére érkezett egy férfi, akinek a
sértett készpénzt és különböző aranyékszereket adott át.
Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált
csalók fejlett módszereire! Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűn-
cselekmények megelőzése érdekében a következőket java-
soljuk:
- Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátar-

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

mondvacsinált indokokkal megtéveszteni őket!

- Nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket a fenti
esetekhez hasonló elkövetési módszerre. Tanítsák meg
nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik őket hozzátar-
tozóra hivatkozva, akkor először ellenőrizzék le a
történetet a hivatkozott rokonnál az általuk ismert számon!

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

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

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

- Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánü-
gyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők
felhasználhatják.

Ismeretlen „ismerősök” – vigyázzunk
a csalókkal!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, illetve megpróbálják
Önöket vagy hozzátartozójukat a fenti, vagy ahhoz hasonló módszerrel 

becsapni, akkor azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy 112-es
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Telki körzeti megbízott: Czelvikker Máté, 06-70-603-7594
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Ha télen is a természetet választjuk, még körültekin-
tőbben kell megterveznünk utunkat. Hasznos taná-
csokért a Pilisi Parkerdő cikkéből szemezgettünk.
A túrázás a legtöbb kellemes élményt tartogató elfoglaltságok
egyike. Olyan szabadidős tevékenység, amely ha egyszer
megérint valakit, nehezen tud lemondani a folytatásról. A ter-
mészet azonban nem játszótér. Bár rengeteg varázslatos pil-
lanatot tartogat számunkra, ne feledjük, hogy alaposan fel kell
készülnünk a vele való találkozásra! Ez különösen igaz a
hideg beköszöntével, amikor a romló látási viszonyok mellett
a csúszós utakkal, és a dermesztő, nedves időjárással is
meg kell küzdenünk.
Ősszel és télen, amikor az erdő páratlan szépsége
barangolásra csábítja még a megrögzött otthonülőket is, a
szeszélyes, kiszámíthatatlan időjárás gyakran tartogat
kellemetlen meglepetéseket számunkra. Éppen ezért mindig
tervezzük meg alaposan a kirándulásainkat!
Tájékozódjunk az időjárásról, mert a városban eltérő viszo-
nyokkal találkozhatunk, mint az erdőben, a hirtelen alászálló
köd, hó, jegesedés vagy fagy, a viharos szél alaposan felfor-
gathatja az eredeti elképzeléseinket. Különösen fontos, hogy
a váratlan helyzetekre minden túrázás alkalmával legyen
megfelelő válaszunk. Ennek alapján soha ne induljunk el
kirándulni körültekintően összeállított túrafelszerelés nélkül!
Mielőtt elindulunk, tervezzük meg a kirándulás útvonalát!
Keressük fel az úti célunknak otthont adó erdőgazdaság hon-
lapját, hiszen az erdőgazdálkodó a kirándulók érdekében az
időleges korlátozásokra legtöbbször az interneten
figyelmezteti az erdőjárókat. A korlátozás oka lehet szél-
sőséges időjárás (szél- vagy hótörés, esőzés miatt
járhatatlanná váló utak, stb.) éppúgy, mint az erdő-
gazdálkodás különleges szempontjai. Ha a terepen
találkozunk korlátozásra figyelmeztető táblával, esetleg az
erdőgazdaság alkalmazottjával, mindenképpen vegyük
figyelembe a friss információkat! Értesítsük otthon maradt
hozzátartozóinkat a tervezett útvonalról, hogy ha bármi várat-
lan történne velünk, legyen, aki legalább nagyjából ismerheti a
helyzetünket!

Lehetőleg ne térjünk le a kijelölt turistautakról! Utunk során
szép kilátást adó sziklakibúvásokhoz, mély árkokhoz, barlan-
gokhoz érhetünk, szakadékok mellett haladhatunk el. Ha
mindig a felfestett turistaúton maradunk, vigyázunk saját
magunk és mások épségére, emellett megóvjuk a védett
növényeket és megelőzzük a talajeróziót is.
Ne kockáztassuk saját testi épségünket akkor, ha az idő
hirtelen rosszra fordul, leszáll a köd, valamilyen útakadály
nehezíti a továbbhaladásunkat, vagy viharosra fordul a szél.
Forduljunk vissza, hiszen a hiúságunknak engedve sincs
értelme veszélynek kitenni magunkat és a csoportunk többi
tagját!
Az is lényeges, hogy mivel az erdő mélyén nagy
valószínűséggel nem találunk szemetest, mindig legyen
nálunk olyan nejlonzacskó, amibe az út során keletkezett hul-
ladékot összegyűjtjük, majd hazaérve kidobhatjuk a kukába.
Hiszen nem csupán arról van szó, hogy az eldobott hulladék
elcsúfítja a környezetet, sőt még vonzza is a további szeme-
telést, hanem azt is tudatosítanunk kell magunkban, hogy a
természettől idegen „emlékeink” súlyosan ártanak az
élővilágnak is!

Fotók: Rédey Iván

Fontos tudnivalók a télen is 
túrázóknak
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Bizonyos megbetegedésekkel, egészségügyi problémákkal a
téli időszakban gyakrabban találkozhatunk. Ilyen például a
fertőző betegségek közül a kennelköhögés, nem fertőző
betegségek közül az ízületgyulladás, valamint jellegzetesen az
ilyekor előforduló fagyálló folyadék mérgezés.

Kennelköhögés
A kutyák fertőző légcső- és hörgőgyulladását nevezzük
kennelköhögésnek. Ez egy összefoglaló kifejezés, ugyanis a
betegség hátterében több, különböző kórokozó állhat, a
tünetek azonban hasonlóak. Kezdeti stádiumban a kutya rend-
szerint láztalan, élénk, eszik-iszik, azonban hangos, csattanós
köhögés lép fel. A köhögés lehet száraz, de akár nedves (“pro-
duktív”) is, amikor az állat krákog, fehér, habos váladékot
köhög (szinte öklendezik) fel. A másodlagos fertőzések miatt
alkalmanként gennyes orrfolyás, kötőhártya-gyulladás is
jelentkezhet. Esetenként szövődményként tüdőgyulladás is
kialakulhat, ilyenkor a kutya bágyadttá, lázassá, étvágytalanná
válhat.
Gyulladáscsökkentőkkel, köhögéscsillapítókkal, hurut-
oldókkal, immunerősítő szerekkel, vitaminokkal, és szükség
esetén antibiotikummal a betegség lefolyása gyorsítható, a
tünetek (főképp a kínzó köhögés) enyhíthetők. Köhögés
esetén feltétlenül érdemes állatorvoshoz fordulni annak
érdekében, hogy megállapítsa, kennelköhögésről van-e szó,
illetve hogy az idejében megkezdett kezeléssel a beteg a
lehető leggyorsabban felépüljön, és ne alakuljon ki súlyos
másodlagos fertőzés, amely aztán akár tüdőgyulladáshoz is
vezethet.
Azonban a legfontosabb a megelőzés! Rendelkezésre áll
védőoltás, amellyel a megbetegedés esélye nagyban
csökkenthető. Egyszeri alkalommal adott védőoltás egy éves
védettséget nyújt a betegség ellen. Különösen fontos a
megelőző vakcinázás, ha panzióba megy kedvencünk, vagy
kutyaiskolába, illetve ha nagyobb kutyaközösségekbe járunk
vele, mert a betegség nagyon könnyen terjed egyik állatról a
másikra. A védőoltás a betegség kezelésére is használható.

Ízületi gyulladás (osteoarthritis)

Az ízületi problémákkal küzdő kutyák tünetei a hideg beálltá-
val súlyosbodhatnak.
Az ízületek gyulladásos megbetegedése bármilyen életkorban
kialakulhat. Leggyakrabban idősebb korban jelentkezik (átlag-
ban 7 éves kor felett), ami az ízületi porc kopásának és a sza-
lagok fokozatos gyengülésének tudható be. A betegség
idősebb macskáknál is gyakran előfordul, de általában
kevésbé szembetűnő.
A tüneteket illetően a krónikus fájdalom jeleit láthatjuk az álla-
ton. Kezdetben a kutya kevésbé aktív, lassabban mozog, nem
szívesen fut a kedvenc labdája után. Később már felkelni is
nehezére esik, nehézkesen ugrik le a kanapéról, vagy megy le
a lépcsőn, esetleg időnként sántít valamelyik lábára. A
tünetek rosszabbodhatnak erőteljes mozgáskor, hosszú inak-
tivitás után vagy hideg időben.

Macskáknál sokszor a hátágyéki szőrzet összecsomósodása
hívja föl a figyelmet arra, hogy az állat kevésbé mozgékony,
emiatt nem tud megfelelően tisztálkodni.
Amennyiben a betegség már kialakult, a tüneteket
porcerősítő táplálék-kiegészítőkkel, megfelelő táplálással,
illetve fájdalomcsillapító készítményekkel enyhíthetjük. (Fon-
tos, hogy semmilyen körülmények között se adjunk
embereknek való fájdalomcsillapító gyógyszereket, mert erre
kedvenceink kifejezetten érzékenyek!) Súlyosabb esetekben
fizioterápia, esetleg műtéti ellátás is szóba kerülhet.

Fagyálló (etilén-glikol) mérgezés

Ha otthon tartunk fagyálló folyadékot, vagy ha autónkhoz
használjuk, mindig gondosan ügyeljünk rá, hogy kutyánk, 
macskánk semmiképp se férjen hozzá, mert édes íze miatt
kedvenceink belekóstolhatnak. A toxikus (mérgező) hatás
kialakulásához nagyon kis mennyiségű (néhány milliliter)
fagyálló folyadék felvétele is elegendő, ezért a folyadékot tar-
talmazó üveget olyan helyre tegyük, ahol állatunk nem férhet
hozzá, az esetlegesen kicseppenő folyadékot pedig azonnal
tüntessük el.
Az etilén-glikolt tartalmazó fagyálló folyadék az idegrendszert
és a vesét károsítja, valamint a vér pH értékét savas irányba
tolja.
A felvételt követően az állat egy-két órán belül olyan lesz,
mintha részeg lenne, hány, a folyamat előrehaladtával ideg-
rendszeri tüneteket mutat (labilisan, dülöngélve jár, görcsro-
hamai lesznek, kómaszerű állapotba is kerülhet).
Amennyiben látjuk, hogy fagyállót vesz fel kutyánk vagy macs-
kánk, vagy az előzőekben felsorolt tüneteket mutatja, azon-
nal állatorvoshoz kell fordulni. Sajnos a folyamat csak abban az
esetben fordítható vissza (központi-idegrendszeri, illetve
vesekárosodás), ha az állat azonnali kezelésben részesül és
megkapja a szükséges ellenszert. Ha a vese károsodik, az az
esetek túlnyomó többségében visszafordíthatatlan, és az álla-
ton már nem lehet segíteni, ezért is fontos megelőzni a bajt.

Összeállította: dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ

A téli időszakban előforduló egészség-
ügyi problémák kedvenceinknél
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

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

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

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

Szabó Zsolt és Ézsiás Kitti első gyermeke: 
Szabó Ramóna

Sok boldogságot kívánunk!

DIÓBÉL ELADÓ!
1. osztályú (fél vagy

negyed) 2.700 Ft / kg

2. osztályú (apró vagy
színes) 2.200 Ft / kg

folyamatosan biztosított
Telkiben.

Tel.: 20/ 823-2642
sanifood@gmail.com

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

Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!
A hirdetések árairól, és a jelentkezés további feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklőd-
ni hétköznaponként, munkaidőben a munkaugy@telki.hu email címen, a 06-26-920-806-os
telefonszámon, vagy személyesen, a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.)
Pénzügyén lehet.
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2012-ben, a Fő utca ófalui szakaszának megújulásával egy
időben a régi körforgalom közelében, egy kert rejtekéből
előkerült egy kőkereszt, amelyet egy itt élő német család
állított 1933-ban. A közterületre visszahelyezett keresztet
restaurálták, környezetét rendezték, így ma már falunk egyik
ékessége.
2014-ben aztán Telki másik büszkesége, a Rákóczi és a Fő
utca sarkán elhelyezkedő kőkereszt is új köntösbe öltözött.
Az önkormányzat ugyanis restauráltatta, és a - korábban 
süllyedő - talapzatát is megerősítette, így ismét régi
fényében pompázva, megerősítve került vissza helyére.

Nevezetességeink: kőkeresztek


