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Önkormányzat
Polgármester naplója

Sportszerű ügy

Régóta tartó tárgyalásban,
együtt gondolkodásban vagyok
a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Telkiben található
edzőközpont és az önkormányzat együttműködési lehetőségeiről. Az MLSZ már eddig is sokban segítette az itteni
közösségi- és sportéletet, de
egy olyan együttműködésben
gondolkodunk, ami ezen túlmutat.

Az elmúlt években megjelenő
TAO támogatás megadja a
lehetőséget az infrastrukturális fejlesztéseknek, hisz sportágak sokasága szorult ki Telkiből megfelelő igénybe vehető
helyiség híján. Mivel idén januártól az iskolai tornaterem feletti rendelkezést elveszítettük a törvényi változások kapcsán,
egy új sportlétesítmény létrehozásának szükségessége
egyértelművé vált.
Az MLSZ szerencsére nagyon pozitívan állt a kérdéshez, és
van reális lehetőség arra, hogy TAO források felhasználásával, közösen építsünk egy új létesítményt, ami Telkinek gazdaságilag a lehető legjobb konstrukció, használat szempontjából pedig nyilvánvaló igény. Ez azt jelenti, hogy az MLSZ

százmilliós nagyságrendben támogatná Telki sportcélú
beruházási törekvéseit, ami azt hiszem, magáért beszélő adat.

A tárgyalások jól haladnak, de a forrásokat lehetne gyarapítani, ha a helyi cégek, vállalatok, és a Telkihez kötődő, de
nem ide bejelentett vállalkozások tulajdonosai átirányítanák
erre a célra a felajánlható adórészüket. Ez számukra csak
előnnyel járhat, hisz semmivel sem kell többet, vagy máshogy adót fizetniük, mint amúgy kellene, csak a támogatott
célt kell megnevezni. Ráadásul csökken az adóalap, és a
befizetés nem a „nagy kalapba” megy, hanem helyben, egy
konkrét célnál hasznosul.
Hamarosan megkeressük az általunk ismert vállalkozókat,
hogy támogassák közös célunkat, de kérem, hogy azok is
jelentkezzenek, akiket érdekel ez a lehetőség, de nem itt
tartják vállalkozásukat, vagy nem kerestük még meg őket, de
érdeklődnek.
Egy fedett sportpálya, ahol szinte bármilyen sportot lehet űzni,
közös cél. Délelőtt az iskolásokat is szolgálná, nem lenne
többet lépcsőházi tornaóra, hisz az amúgy nagy tornaterem
sem elég a mindennapos testnevelés elvárásai miatt. Délután,
este, hétvégén pedig mindenkinek lehetőséget adna a
kikapcsolódásra, mozgásra, egészsége és jókedve
megőrzéséhez.
Deltai Károly
polgármester

Páty nem támogat semmilyen tervet,
ami a telkieket zavarhatná
Nemrégiben napvilágot látott, hogy a 2016. december 23-i
kormányülésen döntöttek a telki edzőközpont bővítésének
támogatásáról. Ennek kapcsán az állam tulajdonába kerülhet
az a pátyi terület, amelyre annak idején a „golffalu”-ként
elhíresült beruházást tervezték. Nem tudni azonban olyan jellegű hasznosításról, amely akár kis mértékben is aggodalomra
adhat okot a telki lakosság számára.

Megkerestük Páty polgármesterét, ismertesse röviden a
helyzetet. Székely László lapunknak elmondta, a kormány
szándéka, hogy megvásárolja a Telkivel szomszédos, Pátyhoz
tartozó, 110 hektáros területet. A tervek szerint ebből 10 hektárt a Magyar Labdarúgó Szövetség vagyonkezelésbe
megkaphat, a Globall edzőcentrum pályáinak bővítéséhez.
A fennmaradó területrész hasznosítását a nemzeti fejlesztési
miniszter vizsgálja, akivel Telki és Páty polgármestere közös
egyeztetést kezdeményezett.
Székely László kiemelte, Páty kizárólag valamilyen sportcélú
hasznosítást, esetleg a 2024-es olimpiai pályázathoz köthető
beruházás megvalósítását támogatja, és semmilyen terv mellé
nem állnak, amely akár a telkieket, akár a pátyiakat zavarhatná.
2017 január

A polgármester hozzátette, a pátyi Szabályozási Tervet
csupán amiatt kellhet majd módosítani, hogy a területről a 10
hektáros MLSZ-telek leválasztható legyen.
szb
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Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból

Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2016. december 12.
Költségvetési rendelet módosítása

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

Díjak meghatározása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiiségek bérletéről szóló helyi rendeletben szabályozott bérleti
díjak mértékét 2017. évre vonatkozóan nem módosítja.

védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/B. § (2)
bekezdés a) pontja alapján. A testület ezzel egyidejűleg
megalkotta a Telki Község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló, 15/2016. (XII.13.) önkormányzati rendeletét.

Belső ellenőrzési terv

A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési
tervet.

Csatlakozás hulladékgazdálkodási
társuláshoz

A testület rendeletben szabályozta a Telki Községi Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetmény-kiegészítésének mértékét.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Esztergom
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét
követően, és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli
hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Tájékoztató határozatról

Tervpályázat kiírása

Tájékoztató a telekadóval kapcsolatban

Ingatlan hasznosításának kérdése

Illetmény-kiegészítés

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a
települési adóról szóló, 6/2016. (V.17.) számú helyi rendelet
megsemmisítésével kapcsolatban a Kúria Önkormányzati
Tanácsának Köf. 5028/2016//4. számú határozatát.
A testület megismerte a helyi adóról szóló, 1990. évi C.
törvény telekadóra vonatkozó rendelkezéseinek 2017. január
1-től hatályos rendelkezéseiről szóló tájékoztatót.

Szerződés aláírása

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola állami működtetésbe, vagyonkezelésbe vétele érdekében az
Érdi Tankerületi Központtal aláírandó megállapodás és vagyonkezelési szerződés aláírására.

Belső ellenőrzési szerződés módosítása

A testület úgy határozott, hogy módosítja a Penner-Audit
Könyvvizsgáló Kft-vel 2015. március 13-án aláírt megbízási
szerződést, és a belső ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó megbízási díj összegét 60.000 Ft + Áfa / hó
összegben állapítja meg.

TSZT és HÉSZ elfogadása

A képviselő-testület elfogadta Telki Község Településszerkezeti Tervét az épített környezet alakításáról és

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, 1301-es
helyrajzi-számú ingatlanon megvalósuló egészségház terveinek elkészítésére tervpályázatot hirdet. Egyúttal megnevezték a Bíráló Bizottság tagjait is.
A testület úgy határozott, hogy a Telki, Fő utca 12. szám alatti ingatlan hasznosítására nyilvános pályázatot hirdet.

A polgármester jutalma

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Deltai Károly polgármestert bruttó három havi illetményének megfelelő
összegű jutalomban részesíti.

Közösségi célú hasznosítás

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 5 millió forinttal
támogatja a Római Katolikus Egyházközség pályázatának
benyújtásához szükséges önerő mértékét, amely a Petőfi
utca 6. szám alatti ingatlan közösségi célú hasznosítására
vonatkozik.

Tulajdonszerzés ingatlanban

A testület úgy határozott, hogy a Lejtő u. 3. szám (1105.
hrsz.) alatti ingatlan beépítetlen területéből adás-vételi és
ajándékozási szerződések révén tulajdoni hányadokkal
bővíti ingatlanvagyonát.

www.telki.hu
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Önkormányzat
2017. január 9.
Költségvetési koncepció

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi
költségvetési koncepcióját, mint az idei büdzsé kidolgozásának alapját.

Polgármesteri illetmény megállapítása

A testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§.(2)-(5) bekezdése alapján
Deltai Károly polgármester illetményét - aki feladatát főállásban végzi - bruttó 548.500 forintban állapítja meg 2017. január
1. napjától. A Mötv. 71.§. (6) bekezdése értelmében a polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amelynek mértéke
az illetményének 15%-ában meghatározott összeg.

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja

A testület rendeletet alkotott a közszolgálati tisztviselők 2017.
évi illetményalapjának mértékéről.

Szociális és gyermekjóléti feladatok

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával
2013. január 1-jén aláírt ellátási szerződést módosítja. A szo-

ciális és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó ellátási
díj összegét 2017. évben bruttó 4.580.210 forintban állapították meg, amelyből 3.000.000 forintot állami támogatásként, a
fennmaradó összeget saját forrásból biztosítja.

Rendelet módosítása

A képviselő-testület módosította a közösségi együttélés
alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló, 6/2013. (IV.24.) számú önkormányzati rendeletét.

Tervpályázat kiírásának kérdése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, 1301-es
helyrajzi-számú ingatlanon megvalósuló egészségház terveinek elkészítésére vonatkozó, 140/2016. (XII.12.), valamint
141/2016.(XII.12.) számú önkormányzati határozatát visszavonja. A testület egyúttal felhatalmazta a polgármestert a
következő rendes ülésig a tervpályázat teljes körű
előkészítésére.

Szabadságolási ütemterv

A testület elfogadta Deltai Károly polgármester 2017. évi
szabadságolási ütemtervét.

Hulladékszállítási tájékoztató
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján 2017-ben az alábbiak szerint történik
a hulladék elszállítása településünkön.

Települési vegyes (kommunális) hulladék gyűjtése:
szerda

Szelektív hulladék gyűjtése:

Műanyag (bármilyen áttetsző zsákban),
papír (kötegelve) - január 5-től kéthetente
csütörtök

Zöldhulladék (előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhulladékos zsákban) - március 13-tól
december 4-ig kéthetente hétfőn, de (!)
június 5. helyett június 3. és október 23.
helyett október 21.

Lomtalanítás:

Évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el. Időpont a Zöld Bicske Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálatán kérhető, lehetőleg emailben (info@zoldbicske.hu).

A lomtalanításról bővebben itt olvashat:
http://www.zoldbicske.hu/ugyfelszolgalat/lomtalanitas/

A többlethulladék elszállítására szolgáló
zsákok beszerzési helye: Barkácsbolt, Telki,
Fő utca 27.
2017 január

szb
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Közérdekű

Kész a Fő út alsó szakasza
Településünk számára óriási fegyvertény, hogy 2016 végén a
Telkin átvezető 1103-as közút Muskátli utcai körforgalom és
pincesor közötti szakaszát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. teljes körűen felújította.

A korábban igen rossz állapotban lévő Fő út Telkin áthaladó
szakaszának megújulása ezzel a beruházással lett teljes, és
az utolsó régi buszmegállók is átépültek, a Volánbusz Zrt.
használati szempontjainak megfelelően.

Sorra történtek a felújítások

Az elmúlt időszakban lépésről-lépésre történtek a felújítási
munkálatok az 1103-as út telki szakaszán. Átépültek a főbb
csomópontok és a buszmegállók, gyalogosátkelők, járdák
létesültek, valamint a közvilágítás is több helyen kibővült.
Közműkiváltások történtek, megoldották a csapadékvízelvezetést.

Újra használatban a megállók

Ahogyan az arra közlekedők már biztosan örömmel tapasztalták, vége az ideiglenes forgalmi rend változásnak, és 2017.
január 16-tól hivatalosan is újra megállnak a Volánbusz Zrt.
járatai a megújult Rákóczi utcai buszmegállóknál.
Az útfelújításhoz köthető átadás időpontja az előzetes terveknek és a technológiai előírásoknak megfelelően történt
meg.
szb

Ősszel jönnek a kéményseprők
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 2017-ben szeptember 15-e és október 30-a
között kerül sor a kéményseprőipari sormunkára.
További tudnivalók a következő linken olvashatók:
http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

www.telki.hu
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Közérdekű

Gondoljon környezetére, saját és
családja egészségére!
Bár Telkiben általában nem lehet panasz a
levegő minőségére, ősztől tavaszig a
helytelen lakossági fűtés településünkön
is képes jelentős szmogot okozni. Ennek
pedig komoly egészségügyi kockázatai
vannak.

A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi
kockázati tényező, és az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) igazolta, hogy rákkeltő. A WHO szerint 8 halálesetből 1-et a légszennyezés okoz, ezért a levegőminőség
javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése
közös érdekünk.
Az elmúlt években elkészített országos légszennyező anyag
leltárok adataiból kiderül, hogy napjainkban a kisméretű szállópor kibocsátásához a legnagyobb mértékben a lakossági fűtés
járul hozzá (közel 70%-kal). Emellett lényegesen kisebb a
hozzájárulása a korábban fő probléma-forrásnak gondolt
iparnak (kb. 7%) és közlekedésnek (kb. 10%).

Nem mindegy, mivel és hogyan fűtünk!

Amíg a földgáz használata esetén az egészségügyi szempontból
legveszélyesebbnek tekintett kisméretű részecske kibocsátás
elhanyagolható, ezzel szemben a szilárd tüzelőanyagok
elégetésekor nagy mennyiségű károsanyag kerülhet a levegőbe.

A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak.
Amennyiben szén vagy fa között kell választanunk, inkább a
fát preferáljuk. Ha úgy döntünk, hogy a szenet választjuk
tüzelőanyagként, gondoljunk arra, hogy az olcsóbb, de roszszabb minőségű (magasabb kéntartalmú) barnaszenek és lignit használata során okozott légszennyezettség nagyobb.

A fa az emberiség történelmében a legrégebben használt
energiahordozók egyike. Amennyiben helyesen használjuk fel
a fát otthonunk fűtésére, úgy nem csak kevésbé szennyezzük
a levegőt, és kevésbé veszélyeztetjük saját és családunk
egészségét, hanem a fűtés költségeit is jelentősen csökkenteni tudjuk.

Mit ne égessünk?

A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések
alkalmatlanok. A nem megfelelő körülmények között az
égetés során keletkező légszennyező anyagok közvetlenül
és hosszabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az
emberi egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt
téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése
több mint 15 éve jogszabályilag tilos!

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék
elégetése, beleértve például az alábbiakat is:
–
–
–
–
–
–
–

úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi
ablakkeret, ajtók, raklapok, stb.),
rétegelt lemez, bútorlap,
építési fahulladék,
színes, „fényes” papírhulladék,
PET-palack, műanyag hulladék,
autógumi, használt ruha, rongy,
fáradt olaj, üzemanyag.

2017 január

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található,
vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező
vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szenynyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a
készülék garanciáját is elveszíthetjük.
Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a
tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem
távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők
egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét –
közvetlenül károsítja.

Hova fordulhatok, ha a szomszéd
„befüstölt”?

Amennyiben zavaró, egészségre ártalmas, terhelő légszenynyezést érzékel, első lépésként próbálja meg a szennyezés
okozóját megkeresni és személyesen megbeszélni a problémát. Ha a személyes megkeresés nem jár sikerrel és a
káros tevékenység tovább folytatódik, bejelentést tehet az
illetékes Kormányhivatal járási hivatalában (Telki esetében a
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztályánál, telefon: 06-23-535-710 / 161), ahol panaszát
kivizsgálják.
Lehetőség szerint próbálja meg dokumentálni (fotó, videó) az
esetet, illetve tanúkkal támassza alá.

Mit tehetek én? A helyes és
környezetbarát tüzelés tízparancsolata

1. Fűtési és meleg víz előállítási igényemnek és
lehetőségeimnek megfelelő, leginkább környezetbarát
tüzelőberendezést telepítem otthonomba.

2. A tüzelőberendezést és a hozzá tartozó kéményrendszert
szakember segítségével helyezem üzembe.
3. Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifát vásárolok.

4. A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban szárítom legalább 12
hónapig.
5. A tüzelőberendezést környezetbarát módon rakom meg
és gyújtom be.
6. A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegőt.

7. Gondoskodom otthonomban a megfelelő hőszigetelés
kialakításáról.

8. A tüzelőanyaggal takarékoskodom, a hőmérsékletet a
takarékosság figyelembe vételével állítom be.

9. Gondoskodom a tüzelőberendezés és a kémény rendszeres, szakember által történő felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
10. Soha nem égetek hulladékot, PET-palackot, kezelt fát,
bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanyagot.
Forrás: Földművelésügyi Minisztérium „Fűts okosan!” kampány
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Óév-búcsúztatás a piacon
A Kokukk Egyesület a Telki Piacon búcsúztatta el az óévet. Az
esemény során egy nyereményjáték keretében kisorsoltak két
nyertest, akik az árusok által felajánlott termékeket vihették
haza.

Idén is kéthetente lesz piac

A piac 2017-ben is a megszokott módon, kéthetente szombaton délelőtt, a Pajta-Faluháznál várja a telkieket.
A februári és márciusi időpontok: február 11., 25.,
március 11., 25.

Adakozunk, adakozgatunk
Van már szabad szemmel is látható eredménye az adakozási
akciónknak, amit a műfüves pálya felújítása érdekében indítottunk. 650 ezer forint gyűlt össze, ami egy szép összeg.
Köszönet jár mindenkinek, aki adott. Közel negyvenen nyúltak
a pénztárcájukba. A ki nem írt verseny első helyét Bozsóék
fiatal csapata (hétfő 6 óra) szerezte meg, mert közülük
adakoztak a legtöbben, kilencen a 12-ből.
Összességében pedig a Telki SE tagjai adták a legtöbbet.

Az örömbe azonban talán egy kis üröm is vegyül. Hiszen nem
értük el a kívánt célunkat, a minimum 1 millió forintot. A pályát
számításaim szerint 150-en használják. Tehát kevesebb, mint
egyharmaduk gondolta úgy, hogy érdemes a jó cél érdekében
adakozni.
Az adakozásból fájó módon sajnos szinte teljesen kimaradtak
a szülők, tehát azok, akik maguk nem használják a pályát, a
gyerekeik viszont igen, sőt, szabadidejük jelentős részét
töltik itt.

De az önkritika sem maradhat el, tény, hogy elég béna volt a
szervezés.
Örüljünk annak, amit elértünk és vonjuk le a tanulságokat!

Takács Zoltán

www.telki.hu
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Ki legyen a díjazott?
Kitüntető díjak adományozásáról szóló
javaslatok benyújtása

Telki község képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú Ö.
rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának
és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a
képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitüntetést, Telki Ifjúsági Díjat, míg kétévente Telki Díszpolgára
címet adományozhat az arra érdemes személyeknek.
A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy
külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek adományozható, akik:
–
–
–

Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.

A Telki Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki:
–
–
–
–

Telki lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett;

Telkiről elszármazva, elköltözve ért el a saját működési
területén kiemelkedő eredményeket;

Telki községgel tartós kapcsolatba került kiemelkedően
eredményes tevékenysége során;

Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárult.

Telki Díszpolgára a képviselő-testület és a lakosság megbecsülését élvezi, ezért őt az alábbi kiváltságok illetik meg:
–

a képviselő-testület által szervezett rendezvényekre és
hivatalos ünnepségekre meghívást kap,

–

a képviselő-testület által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,

–

–
–

a képviselő-testületet képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető,
térítésmentesen látogathatja a képviselő-testület által
fenntartott művészeti és közművelődési létesítményeket
és a képviselő-testület által szervezett programokat,

elhalálozásakor - a család beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti, a köztemető működési
rendjéről és a temetkezési tevékenységekről szóló helyi
rendeletben foglalt szabályok szerint és feltételekkel
díszsírhelybe temethető.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött telki
illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.
2017 január

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhető:
–
–

aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a
település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb
közösségei tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban a
Telki Díszpolgára cím, a Telkiért Érdemérem kitüntetés
esetében 2017. február 15-ig, míg a Telki Ifjúsági Díj esetében
március 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni. A képviselő-testület 2017. március 31-ig dönt a díjazottak személyéről, majd azok átadására a májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül sor.
Deltai Károly
polgármester

Eddigi díjazottak
Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet,
Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer
Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát,
Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk
Egyesületet, Márton Ildikót, és Zimonyi Adrienne-t jutalmazták, míg a díszpolgári cím eddigi egyetlen tulajdonosa
Havas Ferenc.
Telki ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina és Illéssy
Lenke kapott.
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Hol tartunk?
Néhány gondolat a 2016. évi
eredményekről és a 2017-es tervekről alapítványi jelentés
Nagyon köszönjük minden szülőtársunk, lakótársunk támogatását 2016-ban is! Munkátoknak, adományaitoknak köszönhetjük, hogy az alapítvány támogathatta az iskola és az óvoda
tevékenységét, a faluban élők sportolását.
Az év egyik legnagyobb eredménye, hogy az óvodai szülők
egyre növekvő támogatása, segítsége nyomán átadtuk az
óvodákban a KRESZ-pályákat, közel félmillió forint értékben
került ajándék az óvodai karácsonyfa alá és további
fejlesztéseket valósíthatunk meg. Külön kiemelnénk, hogy a
Márton-napi fagyos-esős mulatság során 33.265 forint
adomány gyűlt össze, és az Adventi vásári gyűjtés is sikeres
volt, további 178.320 forint adomány érkezett. Mindkét
adományösszeget megduplázza az alapítvány, azaz minden
szülői támogató forint mellé további egy forintot ad. Ennek
köszönhetően épülhet meg a Harangvirág utcai óvodában a
kültéri hinta, a Tengelice utcai óvodában a babaház. Ezek mellett mindkét intézménybe hamarosan érkezik a mozgáskotta,
mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek a csoportszobákban
is igazi mozgásfejlesztő foglalkozásokon vegyenek részt.
Iskolai kérések is érkeztek felénk, melyeket szinte hiánytalanul teljesíteni tudtuk. Kerültek asztalok és székek az aulába,
sporteszközök a szabadidős és sportfoglalkozásokra,
matematikai és
kémiai szemléltető eszközök a
tanári munka támogatására,
a
tanítás élményszerűvé tételére, szaloncukrot és mandarint kaptak a
diákok karácsonykor.

Az önkormányzat
partnereként
a
nyár folyamán pá-

lyáztunk sportpark létrehozására. Ennek keretében futópálya
és kültéri edzőpark készülne a faluban. Sikeres pályázat
esetén az alapítvány biztosítaná a szükséges önrész felét.
Izgatottan és nem csökkenő lelkesedéssel várjuk a döntést.

Apró, de számunkra nagyon fontos eredménye az elmúlt
évnek, hogy sikerült bejegyeztetni az új kuratóriumot, megtartanunk a közhasznú státuszunkat, és megváltoztatni az
alapítványunk nevét. Januártól hivatalosan Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány az új nevünk, az 1%-os adófelajánlásoknál
már ezt használhatjátok. Az adószámunk változatlan.

2017-ben folytatjuk hagyományos rendezvényeinket. Idén is
az Alapítványi bállal kezdődik a közös munkánk, már javában
folynak az előkészületek, ismét sok szülő és gyermek
bevonásával. Március 11-én a 20-as éveket megidéző, táncos mulatsággal és a szokásos fantasztikus vacsorával,
italokkal várunk Benneteket! Chaplin, charleston és swing
lesznek idei hívószavaink. Várjuk még a tombola-felajánlásokat, és a segítő szülőket, fiatalokat. A szülői műsor próbái
már zajlanak. Megtaláltok minden aktualitást a honlapunkon
és a Facebook oldalunkon. Vegyétek fel velünk a kapcsolatot,
ha kérdeznétek, javasolnátok valamit, felajánlásotok van céljainkhoz!
Májusban a Telki Fesztiválon és szeptemberben az Egészségnapon is jelen leszünk. Május 27-én rendezzük a szintén
hagyománnyá vált Sportnapot, a megszokott magas színvonalú sportprogramokkal és meglepetésekkel. Írjátok be naptáratokba ezt a dátumot is!

Keressük a lehetőségeket, hogyan tudunk az iskola életében
is támogatóként megjelenni, az óvoda pedig továbbra is
számíthat az alapítványra a megszokott formákban. Folytatjuk
a megkezdett munkát, továbbra is kiemelten támogatjuk a
sporttal kapcsolatos beruházásokat, fejlesztéseket. Fontos
célunk, hogy gyermekeink, felnőttek, idősek együtt futhassanak, sportolhassanak.
Ne feledjétek, 2017. március 11-én bál a Globallban! Mindenkit várunk szeretettel!
Oprics Judit, Koltai Piroska
hello@telkigyerekalapitvany.hu

www.telki.hu
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Telki rendezvényterv 2017
DÁTUM

NAP

2017 - PROGRAM NEVE

Február 4.

szombat

KOKUKK madárgyűrűzés

Február 4.
Február 5.

Február 11.

szombat
vasárnap
szombat

Faludisznaja

Református istentisztelet
Termelői piac

HELYSZÍN
Pajta

Erdőszél

Pajta

Pajta

Február 25.

szombat

Termelői piac

Pajta

Március 10.

péntek

Koszorúzás Kodolányi János szülőházánál

Kodolányi-ház

Március 11.

szombat

Alapítványi Bál

Március 5.

Március 11.

Március 15.
Március 25.

vasárnap

szombat
szerda

szombat

Református istentisztelet

Pajta

Termelői piac

Pajta

Nemzeti ünnep - megemlékezés

Pajta - Iskola

Termelői piac

Globall

Pajta

Március 30.

csütörtök

Egészségünkre - előadás

Április 7.

péntek

KOKUKK Költészet napi teadélután - vendég: Acsai Roland költő

Óvoda

Április 8.

szombat

Tavaszi kézműves családi délelőtt

Óvoda

Április 27.

csütörtök

Kapcsolatok - előadás

Iskola ebédlő

Április 2.
Április 8.

Április 22.

vasárnap

szombat

szombat

Május 6.

szombat

Május 9.

kedd

Május 12.

péntek

Május 7.
Május 11.

Május 13.
Május 20.

vasárnap

Református istentisztelet

Termelői piac

Termelői piac

Iskola ebédlő
Pajta

Pajta

Pajta

Termelői piac

Régi orvosi rendelő előtt

Madarak, fák napja: családi gyalogtúra

„Öreg-tölgy”- tanösvény

Református istentisztelet

Pajta

csütörtök

Pipacs Galéria kiállítás megnyitó (Telki Fesztivál nulladik napja) Pipacs Galéria

szombat

Telki Fesztivál

szombat

Telki Fesztivál

Faluközpont

Termelői piac

Pajta

Alapítványi Sportnap

Iskola és környéke

Faluközpont

Május 25.

csütörtök

Egészségünkre - előadás

Június 3.

szombat

Termelői piac

Pajta

Június 15.

csütörtök

Ballagás

Iskola

Május 27.
Június 4.

szombat

vasárnap

Református istentisztelet

Iskola ebédlő
Pajta

Június 17.

szombat

Termelői piac

Pajta

Július 1.

szombat

Termelői piac

Pajta

Július 15.

szombat

Termelői piac

Pajta

Augusztus 6.

vasárnap

Református istentisztelet

Június 22.
Július 2.

Július 29.

Augusztus 12.
Augusztus 26.

Szeptember 2.
Szeptember 3.

csütörtök
vasárnap

szombat

szombat
szombat
szombat

vasárnap

Évzáró ünnepség

Református istentisztelet

Termelői piac

Iskola
Pajta

Pajta

Pajta

Termelői piac

Pajta

Nyárbúcsúztató buli

Pajta

Termelői piac

Református istentisztelet

Pajta

Pajta

Szeptember 9.

szombat

Termelői piac

Pajta

Szeptember 21.

csütörtök

Kapcsolatok - előadás

Iskola ebédlő

Szeptember 10-22.vas. - péntek Csergezán-kiállítás és kapcsolódó programok
Szeptember 23.
2017 január

szombat

Termelői piac

Pajta

Pajta
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Szeptember 23.

szombat

Egészségnap

Iskola

Október 7.

szombat

Termelői piac

Pajta

Falukáposztája és délszláv táncház

Pajta

Október 1.
Október 6.

Október 14.
Október 21.

vasárnap
péntek

szombat
szombat

Református istentisztelet
Festészet Napja kiállítás
Termelői piac

Október 26.

csütörtök

Egészségünkre - előadás

November 5.

vasárnap

Református istentisztelet

November 4.
November 18.

szombat

szombat

Pajta

Pajta

Pajta

Termelői piac

Pajta

Adventi családi kézműves délelőtt

Óvoda

Kapcsolatok - előadás

Iskola ebédlő

Termelői piac

Pajta

péntek

A Kokukk Egyesület adventi gyerekirodalmi délutánja

November 26.

vasárnap

Faluadventje - közös gyertyagyújtás

November 30.

szombat

csütörtök

December 2.

szombat

Advent és Mikulásváró

December 3.

vasárnap

Református istentisztelet

December 2.
December 3.

December 10.
December 10.
December 16.

szombat

vasárnap

vasárnap
vasárnap
szombat

December 17.

vasárnap

December 30.

szombat

December 24.

szombat

Pajta

Iskola ebédlő

Termelői piac

November 24.
November 25.

Pipacs Galéria

Óvoda
Pajta

Iskola ebédlő

Faluadventje - közös gyertyagyújtás

Pajta

Pajta

Telki Nőikar adventi koncert

Templom vagy Pajta

Termelői piac

Pajta

Falukarácsony - székely betlehemes

Pajta

Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Termelői piac

Pajta

Pajta

Pajta

Mit tehetünk az óvodáért?
A Telkiben élő családok többségében szerencsére sok a
gyermek, ezért a szülők, nagyszülők, és persze a gyerekek
számára is nagyon fontos, hogy az óvoda és az iskola is minél
színvonalasabb nevelést, oktatást biztosítson. Az infrastrukturális feltételek egyre inkább adottak ehhez, hiszen néhány
évvel ezelőtt megnyílt a Tengelice utcai óvoda is, a tavalyi
tanévtől pedig az iskola is bővült két tanteremmel, csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel. Az önkormányzat elindított
egy programot a köznevelési intézményeink informatikai
eszközparkjának bővítésére, nemrég megtörtént az iskola
energetikai rendszerének korszerűsítése, de említhetném az
óvodák udvarán található játszóterek megújulását, bővítését
is, melyhez az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány jelentősen
hozzájárult. A tárgyi feltételek tehát adottak, bár persze mindig
lehetne ezeken javítani. Ugyanilyen fontos viszont, ha nem
fontosabb, a magas szintű szakmai tudással és elhivatottsággal rendelkező nevelői-oktatói testület kialakítása.
Bár az utóbbi években jelentős előrelépés történt országos
szinten a pedagógus életpálya modell kidolgozásában és a
bérfelzárkóztatásban, a pedagógusi pálya sajnos továbbra
sem tartozik a legvonzóbb területek közé. Helyi szinten azt
tapasztaljuk, hogy mind az óvodában, mind az iskolában elég
nagy a fluktuáció, sok pedagógus elmegy más intézménybe
vagy esetleg a versenyszférába dolgozni, a megüresedett
állásokat pedig nem mindig sikerül betölteni. De ez a jelenség

az egész országra jellemző, nem Telki sajátossága. Meg kell
tehát vizsgálnunk azt, hogyan tudnánk a telki iskolát és óvodát
minél vonzóbbá tenni a pedagógusok, és leginkább a fiatal
pályakezdők számára, milyen ösztönző megoldásokkal
tudnánk őket idecsábítani és hosszú távon megtartani. Mi
közösen, az önkormányzat, a köznevelési intézmények
vezetői és dolgozói, az alapítvány, illetve azon keresztül a
szülők is. Az iskola helyzete kicsit komplexebb, hiszen idén
www.telki.hu
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Oktatás
januártól állami kézbe került fenntartása és működtetése is, így
az önkormányzat lehetőségei korlátozottabbak. Ebben a
cikkben ezért elsősorban az óvoda helyzetével foglalkozom
majd, de az iskola kérdésére is vissza szeretnénk majd térni a
későbbiekben.

Bár a 2016-os felvételi egyik legnépszerűbb területe az óvodapedagógus szak volt, a fiatal végzős hallgatók nagy része
mégsem óvónőként helyezkedik el. Sokakat már a főiskolai
tanulmányaik alatt megkeresnek különböző kereskedelmi
cégek a versenyszférából, és elcsábítják őket biztosítási ügynöknek, marketing- vagy HR asszisztensnek. Mások külföldre
mennek, bébiszitternek vagy nevelőnőnek, lényegesen
nagyobb fizetésekért. A külföldi munkavállalásnak viszont számos hátránya is van, egy idegen környezetbe, egy idegen
nyelvterületen, távol a családtól nem mindenkinek könnyű a
beilleszkedés. Másfelől a bérek mellett az árak is jóval magasabbak külföldön, ezért talán joggal gondolhatjuk azt, hogy
nem feltétlenül kell a külföldi bérszínvonalat biztosítani ahhoz,
hogy a fiatalokat itthon tartsuk. Ha valamilyen szintű anyagi
ösztönzést tudnánk kínálni, kiegészítve juttatásokkal és
hosszú távon is támogatott szakmai előrelépési lehetőségekkel, az talán elegendő lenne a fiatal óvodapedagógusok idecsábításához és megtartásához. Mivel viszont jelenleg
is óvónőhiány van Telkiben, és a következő 2-3 évben több
itt dolgozó óvónő is eléri az öregségi korhatárt, ezt a kérdést
prioritásként kell, hogy kezeljük.

Az önkormányzat, az óvoda vezetése és a szülők között elindult párbeszéd eredményeként több lehetséges ötlet is
felmerült. Egyrészt a főiskolai hallgatókat célzottan és
hatékonyan kellene tudnunk megszólítani. Jó lenne például
minél több hallgatót Telkibe hívni szakmai gyakorlatra, abban
a reményben, hogy megismerik, megszeretik a falut, az óvodai munkaközösséget, és majd ha végeznek, visszatérnek
ide, immár gyakornokként. Szépen hangzik, de a kivitelezés
nem olyan egyszerű. Egyrészt a hallgatóknak minden félévben
más intézményben kell végezniük a szakmai gyakorlatot, más
hasonló helyzetben levő óvodákkal kell tehát majd versengenünk. Másfelől felmerül a kérdés, hogy miért pont Telkibe
jönne ki egy hallgató, aki Budapesten vagy Vácon tanul. Az
utazás költségeinek a fedezése lehetne egy olyan juttatás,
amit kínálhatnánk, de az ingázással eltöltött idő mindenképp
hátrány. Az utóbbi években voltak itt hallgatók gyakorlaton, de
évente csak egy-egy fő, és sajnos arra nem volt eddig példa
tudtommal, hogy utána óvónőként visszatérjenek. Ezen jó
lenne, ha tudnánk változtatni.
Hasznos lenne nyilván az is, hogy a végzős hallgatókat egy
minél vonzóbb ösztönző csomaggal tudjuk megkeresni.
Ennek egyik része lehetne egy kereset-kiegészítő ösztöndíj,

hiszen a közalkalmazotti bértáblát vizsgálva láthatjuk, hogy
leginkább a pályakezdőknél, az első öt-hat évben továbbra
is viszonylag alacsonyak a bérek. A részleteket persze át kell
gondolni (hány ilyen ösztöndíjat adjunk, milyen időtartamra,
milyen feltételek mellett), figyelembe véve az önkormányzat
anyagi lehetőségeit is. Szülőkkel beszélgetve felmerült az
az ötlet is, hogy a szülők egy része, nem kötelező jelleggel
persze, de kész lenne anyagilag is támogatni ezt az
elképzelést, például az alapítványon keresztül. Másfelől egy
pályakezdő fiatalnak fontos lehet a szolgálati lakás is, vagy
valamilyen formájú letelepedési támogatás. Harmadrészt
pedig jó lenne szakmailag is egy vonzó, a többi településtől
eltérő alternatívát nyújtani, mondjuk az erdei-ovi / madarászovi program megerősítése, kiemelt támogatása ennek része
lehetne.

De persze nem csak a fiatalokat szeretnénk ide csábítani, a
már itt dolgozó óvónőket is meg kell tudni tartani. Ennek
egyik fontos pillére lehet a szakmai továbbképzések
ösztönzése, támogatása. A kötelező továbbképzések költségeit az önkormányzat jelenleg is 80%-ban állja, de el lehet
gondolkodni azon is, hogy a továbbképzésekben részt vevő
óvónőket később valamilyen egyszeri vagy rendszeres
kereset-kiegészítésben is részesítsük. Szintén lehetséges
megoldás a minőségi nevelői munka ösztönzése minőségi
bérpótlékkal. Végül pedig hasznos lehet a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő, már több éve a településen dolgozó alkalmazottak (pedagógiai asszisztensek, dajkák)
ösztönzése az óvodapedagógusi szakképzettség, főiskolai
végzettség megszerzésére. Jelenleg két ilyen óvodai alkalmazott is van, aki beadja a jelentkezését az idei felvételin; ha költségtérítéses képzésre veszik fel őket, akkor meg kellene
próbálnunk hozzájárulni a költségek fedezéséhez.

Persze az ösztönző mechanizmusok mögött a barátságos
munkakörnyezet, az infrastrukturális háttér és az inspiráló
szakmai munkaközösség mellett anyagi fedezetre is szükség
van. Az önkormányzat anyagi lehetőségei viszonylag
szűkösek, annak ellenére, hogy Telkit az ország egyik
leggazdagabb településeként tartják számon. De ez nagyrészt
az itt lakó szülők személyi jövedelmi viszonyainak köszönhető, ezért bízunk abban, hogy a fent említett megoldások
anyagi hátterének megteremtésében számíthatunk ezekre a
szülőkre, Önökre, Rátok is. Az önkormányzat, és az óvoda
vezetősége nyitott minden párbeszédre, találjuk ki közösen,
mit tehetünk, mit tegyünk az óvodáért.
Vida Rolland
önkormányzati képviselő, pedagógus, szülő
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Szerencsések a telki gyerekek
- interjú

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. Ezúttal Molnár Krisztinával beszélgettünk,
akiben az alsósok tanítónőjüket, a felsősök pedig
matektanárnőjüket tisztelhetik.
Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

Tősgyökeresként 2001 óta tanítok a telki iskolában.

Milyen érzés ebben az intézményben tanítani? Hogyan
látja, mitől más ez az iskola, mint mondjuk egy fővárosi?

szabadidejükben sokat voltak a levegőn és előszeretettel
bújócskáztak a szellemházakban. A mai gyerekekre azért
szólunk rá sokszor, hogy tegyék el a telefonjukat, a szüneteket
a levegőn töltsék.
Öt év múlva milyennek képzeli el az intézményt?

Remélem, az itt tanuló gyerekek majd akkor is ugyanígy fognak szánkózni a parkban, boldog, mosolygós gyerekekkel
fogunk együtt tanulni! A sok munka meghozza majd gyümölcsét, eredményes diákok kerülnek ki az iskolából.
Köszönjük az interjút!

szb

Budapest iskoláit nézve az ide járó gyerekek talán nem is
tudják, milyen szerencsések, hogy egy ilyen idilli, festői
környezetben tanulhatnak. Fontosnak tartom, hogy becsüljék
meg, vigyázzanak rá.
Miért érdemes a nyolcadik osztályig itt maradni?

Az elővárosi közlekedésben mindennapos káosz miatt mindenképpen érdemes a Pipacsvirágban maradniuk a helyi
gyerekeknek. Fontos az is, hogy itt a megszokott
környezetben és társaságban lehetnek. Persze említhetném a
jól képzett tanárokat vagy a sakk-logika oktatást, is! A két
tanítási nyelv pedig azért nagyon jó, mert aki szorgalmas,
nyolcadikig eljuthat a középfokú angol nyelvvizsgáig.
Általában milyenek a telki gyerekek?

A mai diákok egészen mások, mint régen. Annak idején az
iskola első osztályaiba járó gyermekeket arra kellett
figyelmeztetni, hogy az épülő házakban ne játszanak, mert

Új fenntartó, korszerűbb világítás
Január elsejei hatállyal a terveknek megfelelően lezajlott a
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola állami működtetésbe és vagyonkezelésbe vétele, így Telki
Önkormányzatától átkerültek az épület fenntartói jogai és
kötelezettségei is az Érdi Tankerületi Központhoz.
Még ezt megelőzően, az ünnepekig kész lett a meglévő
lámpatestek LED-es fényforrásokra történő cseréje, amelyet
ESCO konstrukcióban valósított meg az önkormányzat. A
korszerűsítés jelentősen javított az épület belső világításának minőségén és energia-megtakarítást is eredményez.
szb
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„Nekem az írás létszükséglet”
Interjú Bánó Attilával a történelmi témák eladhatóságáról,
II. Rákóczi Ferenc makulátlanságáról és a telkiek szerencséjéről

- Nagyon sok mindenről beszélhetnénk életútja kapcsán. Az
aktualitások felől közelítve: Telkiben sokan történelmi témájú
művei kapcsán ismerhetik. Annak, aki esetleg nem tudja, ön
nem történészként, hanem újságíróként kezdett könyveket
írni. Meséljen a pályafutásáról.

- A történet úgy kezdődött, hogy még csak nem is
újságíróként, hanem alkalmazott grafikusként kezdtem a
pályám. Huszonegy éven keresztül könyvillusztrációkat,
könyv- és hanglemezborítókat, bélyegeket, és efféléket terveztem, készítettem. És mellesleg volt tizennégy önálló és
több csoportos kiállításom is.
Hatvankilencben kezdtem el az úgynevezett szabadúszást, és
a Nemzeti Múzeumnak kezdtem el tárgyrajzokat, illetve
ásatási dokumentumokat készíteni. Ezután jöttek az illusztrációs feladatok, zömmel történelemismerethez köthető
könyvekhez. Itt elég közel kerültem ehhez a témához, és
megismerkedtem belülről a régészek és történészek
munkájával, ami később nagy segítséget jelentett.

A rendszerváltás idején a Ludas Matyinál voltam karikaturista,
amikor jött a lehetőség, hogy az Új Magyarország című napilapnak cikkeket írhattam. Ott kértek fel - nagy meglepetésemre - néhány írás után arra, hogy napos szerkesztő legyek. Azt
mondták, huszonnégy órán belül választ kell adnom, mert van
egy üresedés. Ehhez a feladathoz nem volt megfelelő
tapasztalatom, mégis óriási merészséggel igent mondtam.

A napilapos pályakezdés volt a legnyomasztóbb időszakom.
A napilap ugyanis nagyon kemény műfaj, ahol naponta kell
megújulni. Napos, vagyis segédszerkesztőként ráadásul
hatalmas volt a felelősségem, de egy év alatt elsajátítottam a
szakma minden csínját-bínját. Hozzáteszem, hogy bármilyen
nehézséggel is kerültem szembe az életben, tudomásom
szerint soha nem tértem ki előle.
- Hogyan jött a könyvírás?

- A pályám olykor éles fordulatokból és furcsa részletekből áll
össze. Már kilencvenhatban megjelent az első két könyvem,
közben azonban sokféle újságírói, közéleti feladatot láttam el
egyidejűleg, így volt olyan időszaka az életemnek, amikor
szóba se jöhetett a könyvírás. Amikor mindez változni kezdett,
és közeledtem a nyugdíjkorhatár felé, akkor gondolhattam
inkább arra, hogy újra erre szánjak időt. Nekem az írás létszükséglet, ezért tudtam, hogy nem hagyhatom abba.
- Miért pont a történelem a legtöbb könyvének témája?

- Érdeklődés szempontjából a magyar történelem áll hozzám
a legközelebb.
- Ezek a könyvek hogyan lesznek sikeresek?

- Ismerve az olvasási szokások megváltozását, tudjuk, hogy
manapság a könyvkiadás nem a legsikeresebb ágazat.
Ráadásul a történelem sem mondható a legnépszerűbb tematikának, mégis nagyon szépen elfogynak a műveim, ame-
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lyek következetesen az
Athenaeum kiadónál jelennek meg. Volt ugyan egy
kitérő, egy nagyon szép,
reprezentatív kiadvány,
Felejthetetlen mondák és
legendák címmel, amely a
Readers Digest magyarországi könyveinek talán
legsikeresebb darabja volt
2009-ben.
- Abban, hogy könyvei
közkedveltek
lesznek,
sokat segít az újságírói
tapasztalata?

- Igen. Az újabb könyveimben, az 55, a 44 és az Újabb 33
meghökkentő eset a magyar történelemből, valamint a
Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig című kötetekben nincs
illusztráció vagy képanyag. A szöveg adja el magát. Úgy látszik, sikerül úgy megközelíteni a témákat, hogy népszerűek
legyenek. Az 55 meghökkentő eset, amellyel indult ez a
vonulat, öt év alatt már az ötödik kiadást élte meg, elérve a
tizenegyezer eladott példányt.
- Ez bizony jót tesz a történelem népszerűsítésének is.

- Olyan visszajelzéseket kapok a szülőktől, hogy a
könyveimet gyerekek is olvassák, és feljavulnak történelemből olyanok, akik korábban bukdácsoltak belőle. Még olyan
csoda is megtörtént az egyik telki ismerősömmel, hogy a gimnazista fia, aki korábban nem volt jó a tárgyból, olvasni kezdte
a könyveimet és végül kizárólag történelemből tett emelt
szintű érettségit.
- Hogyan dolgozik a gyűjtésnél, miként találja meg a témáit?

- Ez nagyon egyszerű. Ahogyan említettem, annak idején közel
kerültem a történészek, régészek köreihez, és tulajdonképpen
az általuk alkalmazott munkamódszereket igyekeztem
elsajátítani. A lényeg az, hogy az ember legyen korrekt egyegy téma feldolgozása során. Tehát a begyűjtött információknál
mindig legyenek ott a megfelelő hivatkozások, utalások arra,
hogy azok kitől, milyen műből származnak. Ha ezek alapján
új következtetésekre is jutunk, az bizony nagy nyereség. Az a
célom, hogy olyan gyöngyszemeket bogarásszak ki a témák
közül, amelyek ma is fontosak és tanulságosak, s kár lenne,
ha elsikkadnának, háttérbe szorulnának.
- Ki a kedvenc történelmi alakja?

- Több kiváló ember volt a magyar történelemben. Akit a
leginkább hibátlannak érzek, az II. Rákóczi Ferenc. Róla ki
merem jelenteni, hogy szinte makulátlan. „Rossz” szokásomnak köszönhetően a jeles történelmi személyiségek
esetében is keresem, hogy van-e az adott illetőnek olyan
negatív vonása, ami felmutatható. Hiteles képet alkotni
valakiről ugyanis csak úgy lehet, ha minden oldalról megvizsgáljuk a személyét, munkásságát. Rákóczi nagyszerű jelenség. Olyan ember, aki az úgynevezett nemzeti érdeket teljes
mértékben az egyéni érdekei elé helyezte.
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- Olykor téves történelemábrázolásokra is felhívja a figyelmet,
mint például Dózsa György esetében.

- Dózsa Györgyöt egykor nem tartották jeles személyiségnek.
Megítélése egyértelműen a negyvenöt utáni kommunista,
marxista történetírás „áldásos” tevékenysége nyomán változott meg, elsősorban Rákosi Mátyás elvárása szerint.
Elképesztő, hogy Magyarországon szinte nincs olyan
település - hál’ Istennek Telki és Budajenő szerencsés
kivételek -, ahol ne lenne róla elnevezve utca vagy intézmény,
ami ennek a „kozmetikázásnak” a maradványa.

Azért is volt fontos bizonyos ismereteket kiigazítani, mert
Dózsa egyrészt nem volt forradalmár, másrészt kicsinyes okok
miatt fordul a nemesek, illetve a megbízói ellen. A ceglédi
kiáltványból pedig az is ékesen kiderül, hogy halállal
fenyegette a parasztokat arra az esetre, ha nem csatlakoznak
hozzá. Ez és még több más momentum is van, ami azt mutatja számomra, hogy ő volt a magyar történelem egyik
legkártékonyabb figurája. Szégyen, hogy egyesek ugyanabba
a sorba próbálták betenni Dózsát, ahol Hunyadi, Zrínyi,
Rákóczi és a hasonló nemzeti hőseink vannak.
- Elárul titkokat a következő könyvével kapcsolatban?

- Az új könyvem egyelőre korai stádiumban van. A tapolylucskai és kükemezei Bánó család egykor a felvidéki Sáros vármegyében élt és a története IV. Béla király koráig vezethető viszsza. Mintegy tízezer oklevélből álló anyagunk van a Magyar
Nemzeti Levéltárban. Rengeteg érdekes történet és ember lel-

hető fel a kutatható nyolcszáz év alatt, ezekre szeretnék koncentrálni. Rokonaim régóta rágják a fülemet, hogy írjam meg
a családtörténetet, és amikor feldobtam az ötletet a kiadónak,
az igazgató azt mondta: jöhet!
- Felesége is mindenben támogatja, ugye?

- Mari mindenben mellettem áll és segít. Ő műemlékes
építészmérnök, aki szívesen húzódik a háttérbe, holott igen
komoly, szép életmű áll mögötte.
- Ön Telki életében is aktívan részt vesz, gondolhatunk itt
például saját „szerzeményére”, a Telki Káposztás Slambucra,
amelyet hosszú évek óta készít a Falukáposztáján.

- Egyrészt szeretek főzni, másrészt nagyon örülök annak, ha
a közösségnek valamilyen szolgálatot tehetek. Jól esik
nekem, egyszerűen erről van szó. Nagyon jól érzem magam
itt Telkiben. Igazán szerencsésnek mondható, hogy megtaláltuk a világnak ezt a kis zugát, ahol jó a levegő, nyugalom,
békesség és csönd van. Kitűnő barátokra találtam, és túlzás
nélkül mondhatom, hogy több baráti társaságba is belecsöppentem. Ha lemegyek a helyi kocsmába – időnként ilyen dolgokat is el szoktam követni –, akkor ott is otthonosan érzem
magam a falubeliekkel. A telki emberek, a légkör, a gyönyörű
táj magával ragadó, és emlékeztet arra a felvidéki régióra is,
ahonnan származom.
Szilágyi Balázs
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Hatalmas siker

Persányi Barnabás bronzérmes lett a Korosztályos Sakk Rapid EurópaBajnokságon!
2016. december 26-a és 30-a között ismét Szerbiában rendezte meg a Nemzetközi Sakkszövetség a Korosztályos
Rapid Sakk Európa-Bajnokságot, mintegy 300 gyerek és 21
nemzet részvételével. A versenyen 6.a osztályos tanulónk,
Persányi Barnabás a 2-3. helyen végzett (pontegyenlőség
volt az ezüstérmessel) és bronzérmes lett!
Örömünkbe sajnos egy kis üröm vegyült a verseny végén
történtek miatt. Barnabás fantasztikusan játszott, sorra nyerte
a fordulókat, és az első helyről várta a folytatást úgy, hogy

már egy döntetlen is elég lett volna az aranyéremhez. Az utolsó
fordulóban
azonban
azerbajdzsáni
ellenfele
kezdeményezésére a bíró durván beavatkozott a játszma
menetébe, egyik figurát egy másik helyre áthelyezve, ami
miatt Barnus elvesztette a partit és az aranyérmet.
Az eset miatt a Magyar Sakkszövetség megkeresi a
Nemzetközi Sakkszövetséget, úgyhogy a történetnek folytatása lesz.

Barnabás - nyakában a bronzéremmel - azt mondta, hogy ő
soha senki ellen nem szeretne úgy „nyerni”, ahogy azeri ellenfele bírói segítséggel őellene tette, mert továbbra is csak a
tudásban és a kemény munkában hisz.

Teljesen egyetértünk Barnabással, ezért számunkra ez a
bronzérem is aranyos fényben csillog! Gratulálunk, Barnus!
Pregitzer György
sakkoktató
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Közösség

Új tematikus sorozat a Telki
Naplóban
Faludisznaja, Telki Fesztivál, Falukáposztája – hogy csak a
legnevesebb falurendezvényeket említsük. Idén tematikus
címlapjaink tizenkét választott és fontos helyi esemény egyegy pillanatát ábrázolják majd, és egy cikk keretében hangulatképek és információk is láthatóak lesznek majd az adott
rendezvényhez köthetően.
A megfelelő elosztás miatt - van olyan hónap, amikor több
fontos esemény is van egyszerre, és van, amikor egy sincs –
nem mindig pont az adott havi számban mutatjuk be ezeket,
azonban a naptári sorrendhez nagyjából igazodva tesszük
mindezt.

A hónap rendezvénye:
Faludisznaja
Február elején, általában még a nagy havazások közepette
sokan várják már az év első nagy helyi rendezvényét, a
Faludisznaját.

A közös disznóvágás meghatározó esemény a település
közösségi életében, hiszen a nap folyamán ismerkedésre,
baráti beszélgetésekre is kiváló alkalom nyílik. Egész álló nap
a Pajtában vígad a jónép, és bár olykor sorok is kialakulnak az
ételekre várván, jó hangulatban zajlik az egész mulatság.
A fenséges disznótoros menü egy összeszokott csapat
jóvoltából készül, és hagyományosan három fogásból áll:
délelőtt a pácolt tarjából, délben a toros káposztából, délután
pedig a hurkából és kolbászból. Közben pedig a zimankó
átvészelésében tea és forralt bor segíti a jelenlévőket.

szb

www.telki.hu
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Közérdekű
Természet

Fagyálló mérgezés
A fagyálló folyadékok leggyakrabban etilén-glikolt vagy
propiláén-glikolt tartalmaznak különböző hígításban. Az
etilén-glikol színtelen, szagtalan, édes ízű, szirupos folyadék.
Világszerte az előállított mennyiség kb. kétharmadát a vegyipar használja fel a poliésztergyártás köztes termékeként
poliészterszálak, filmek, palackok gyártására, és kb. egynegyedét fagyállóként motorok hűtőfolyadékához. Nagy mennyiség fogy a repülőgépek és kifutópályák jégtelenítésére is.
Általában kint tartott kutyák és macskák
könnyebben. Otthoni körülmények között
ban, autók környezetében jutnak hozzá
hűtőfolyadék, fagyálló ablaktörlő folyadék

férnek hozzá legleginkább garázsállataink (fagyálló
formájában).

Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy
kutyánk, macskánk fagyálló folyadékot
evett?

A felvételt követően 1-2 órán belül az állat olyan, mintha
részeg lenne: tántorog, botladozik, bódult, hányingere van
(öklendezik, nyálzik).

Néhány órán belül jelentkezik a bódultsági fázis: az állat csöndes, nyugodt, bódult, depresszált állapotban van, látszólag
jobban lesz, valójában súlyosbodik az állapota.
12-72 óra múlva a kialakuló heveny veseelégtelenség miatt az
állat általános állapota rossz, gyenge, étvágytalan, esetleg
feltűnően sokat iszik.

Nagy mennyiségű fagyálló felvétele esetén úgynevezett tremor
(remegés, reszketés), illetve görcsroham alakulhat ki.

Mennyi etilén-glikol felvétele jár
mérgezéssel?

95%-os etilén-glikol esetében a letalis (halálos) dózis kutyákban 4,4 ml/kg (ez azt jelenti, hogy egy 10 kg-os kutya esetén
44 ml, azaz kb. 3 evőkanálnyi mennyiség halálos). A macskák érzékenyebbek az etilén-glikol mérgezésre, az ő esetükben 1,4 ml/kg 95%-os etilén-glikol felvétele már elhullással jár
(egy 3 kg-os macska esetén 4,2 ml, azaz kb. egy teáskanálnyi
mennyiség).
A felvett etilén-glikol a májban alakul át ún. aldehiddé (glycoaldehiddé), amely valójában a mérgezést okozza. Ez a folyamat bizonyos szerek adásával megállítható (ellenszerek =
antidotumok), így megelőzve a mérgezéses állapot
kialakulását.

Az etilén-glikol hatásai a szervezetre:
-

heveny veseelégtelenség kialakítása,

-

központi idegrendszert depresszálja, vagyis a megfelelő
működését csökkenti.

-

a szervezet sav-bázis állapotát savas irányba tolja, vagyis
ún. acidózist okoz,

2017 január

A mérgezés kimutatása

Elsősorban a kórelőzmény és a klinikai tünetek utalhatnak a
mérgezésre, amennyiben a méreganyag felvételét a gazdik
látják vagy gyanítják, és így a mérgezés legkorábbi stádiumában fordulnak állatorvoshoz.
Ha gyanú merül fel etilén-glikol felvételére, vizeletvizsgálat
javasolt. 3-18 órával a felvételt követően a vizeletben kálcium-oxalát-monohidrát kristályok jelennek, melyek hosszúkás,
tű alakú kristályok. Ezen kristályok és a tünetek, előzményi
adatok együttes jelenléte jellemző a betegségre. A vizelet
üledék vizsgálat általában rutinszerűen végezhető az állatorvosi praxisokban.
Az oxalát-kristályok a vese állományában „kicsapódhatnak” és
jellegzetes ultrahang képet adhatnak, ami alátámaszthatja a
diagnózist.

Létezik a mérgezést kimutató vérteszt is, de ez Magyarországon jelenleg nem elérhető. A teszt a fagyálló folyadék
felvételét követő 30 percen túl, 14 órán belül végezhető el.
A mérgezés második stádiumában, amikor a heveny veseelégtelenség már kialakult, akkor ez vérvizsgálattal mutatható
ki, azonban veseelégtelenség számos más okból létrejöhet,
így ebben az esetben is szükséges lehet a többi vizsgálat.

Kezelés

Ha rajtakapjuk kedvencünket, hogy fagyálló folyadékot vesz
fel, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert fél órán belül
lehetőség van az állat hánytatására. Hánytatással a fagyálló
folyadék felszívódása megelőzhető, így az nem tud kárt
tenni a szervezetben.

Ha közvetlenül nem látjuk a folyadékfelvételt, csak a tünetek
utalnak rá, akkor a fagyálló folyadék felvételétől számítva
8-12 óránk van kutyák esetében, és kevesebb, mint 2 óránk
van macskák esetében, hogy beadassuk az állatnak az ellenszert. Ha ezt az időt túllépjük, és a vese károsodik, akkor
sajnos az állaton nagy valószínűséggel már nem lehet
segíteni, a folyamat szinte mindig visszafordíthatatlan.
Az ellenszer beadásán kívül az állat kórházi megfigyelésére
és intenzív kezelésre van szükség: infúzió, sav-bázis egyensúly helyreállítása, gyomor-és vesevédő gyógyszerek adása.
Összességében amennyiben állatunkon az alábbi tüneteket
látjuk, azonnal állatorvoshoz kell fordulni:
-

tántorog, botladozik, bódult, hányingere van (öklendezik,
nyálzik),

-

korábban nem tapasztalt, hirtelen fellépő tremor
(remegés, reszketés), illetve görcsroham esetén.

-

az állat általános állapota hirtelen romlik, gyenge, étvágytalan, esetleg feltűnően sokat iszik,
Összeállította:
dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ
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Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, 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.

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

GÓLYAHÍR

Petróczi Péter és Lázár Kinga 2. gyermeke:
Petróczi Korina

Losonci Csaba és Buzás Kinga 1. gyermeke:
Losonci Polli
Hegyi Gábor és Tamás Edit 2. gyermeke:
Hegyi Kristóf

Zsolnay Gábor és Zsolnay-Klinger Anikó 2.
gyermeke: Zsolnay Alexandra

Szalai Balázs és Szalainé Giliga Henrietta 3.
gyermeke: Szalai Petra
Németh Zsolt és Németh Judit 2. gyermeke:
Németh Nimród

Dr Solymosi Tamás és Dr Solymosiné Gyaraki
Nóra 2. gyermeke: Solymosi Tamás Kolos
Sok boldogságot kívánunk!

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