


Végre itt a tavasz!

Egy lepkét láttam egy kövön
sütkérezni. Az aranyeső ragyog,
a fűben ibolyák kéklenek.

A kertekben a napon szárad a
ruha, biciklin érkeznek a
gyerekek az iskolába.

Telki mindig szép, de tavasszal:
gyönyörű.

Deltai Károly
polgármester
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Költségvetési rendelet módosítása

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5/2017.
(II.17.) számú Ö. rendeletével módosította a 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletét.

2017-es költségvetés
A testület 6/2017. (II.17.) számú Ö. rendeletével elfogadta az
önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Támogatások
A testület döntött a 2017. évi költségvetésről szóló, 6/2017.
(II.17.) Ö. rendeletben meghatározott támogatási keret-
előirányzat felhasználásáról.

Ennek részeként meghatározták a helyben működő
egyesületek, alapítványok és szervezetek 2017. évi támogatásá-
nak összegét.

Védőoltás támogatása
A testület úgy határozott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
támogatja, hogy a Rota vírus elleni védőoltás céljából 2017-ben
23 vakcina kerüljön beszerzésre. A védőoltás célcsoportja a Telki
állandó lakhellyel rendelkező, 24 hetes kort be nem töltött
kiskorúakat foglalja magában. Az oltóprogram keretében a cél-
csoport valamennyi tagja részére egy adag oltási csomag, a
második oltási egység ingyenesen biztosított, a védőnői szol-
gálaton keresztül.

Döntöttek arról is, hogy az oltási program pénzügyi fedezetét a
testület a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

Rendelet módosítása
A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló, Ö.
rendeletét.

Tanulmányi ösztöndíj
A testület a jogosultsági határok tekintetében módosította a
Tanulmányi ösztöndíjakról szóló helyi rendeletét.

Civil szervezetek támogatása
A testület a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkor-
mányzati támogatásokról szóló rendelet felülvizsgálatát a

következő rendes ülésen fogja ismételten napirendre tűzni és
második fordulóban megtárgyalni.

Ingatlan megvásárlásának kérdése
A képviselő-testület nem támogatta a Telki, 875/2. helyrajzi-
számú ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatot.

Tájékoztatás a víziközmű-rendszerről
A testület tájékoztatót fogadott el a kizárólag állami tulajdon-
ban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önkor-
mányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek térítés-
mentes, állami tulajdonba adására vonatkozó jogszabályi vál-
tozásokról.

Kormányzati funkciók felülvizsgálata
A képviselő-testület meghatározta a Telki Község Önkormányza-
tának Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilván-
tartásába beemelendő kormányzati funkciókat.

A Telki Otthon Kft. kérelme
A Telki Otthon Kft. kérelmet nyújtott be a Településrendezési
Terv módosítására, amelynek kapcsán a testület úgy határozott,
hogy a döntés előkészítéséhez bevonja a településrendezési
szakértőt.

Zöldterület-gondozási pályázat
A testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a település közigaz-
gatási területén belül található, önkormányzati tulajdonú, exten-
zív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák
zöldterületeinek gondozására, és ezek téli síkosság-mentesítési
feladatainak ellátására.

Szabad pénzeszköz befektetése
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat
szabad pénzeszközeinek befektetése céljából, az OTP Bank
közreműködésével a Magyar Állam által kibocsátott, 400 millió
forint értékű, féléves kincstárjegyet vásárol.

Méltánytalansági eljárás
A képviselő-testület a képviselői méltatlansági ügyben indított
eljárást a körülmények fennállásának hiánya miatt lezárta.

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.
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Tisztelt Kutyatartók!
Telki Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2017-
ben az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása és féregte-
lenítése az alábbi módon végeztethető el:

1. A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az önkor-
mányzat által támogatott „kampányoltás” formájában.
A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26., állatorvosi ren-
delő.

Időpont: 2017. április 5., szerda, 10:00-17:00 vagy 2017.
április 8., szombat, 13:00-17:00 (pótoltás)

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 5.000 Ft,
féregtelenítés díja: 200 Ft / 10 kg.

2. Az oltás elvégeztethető az állat tartási helyén, vagy bármelyik
állatorvosi rendelőben annak díjszabása szerint.

Előzetes bejelentés (06-30-867-0718) és időpont-egyeztetés
esetén a tartási helyen történő oltásnál a kampányidőszakban
(2017. április 5-től április 8-ig) ingyenes a kiszállás!

Szociális ellátások és a Szociális Bizottság
által szervezett programok 2017-ben

A Szociális Bizottság a költségvetés előkészítése során megvizs-
gálta a szociális ellátások helyzetét, és a tapasztalatok alapján
javasolta a képviselő-testületnek a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló helyi rendelet módosítását. Célunk, hogy a
nehéz helyzetben lévők számára elérhetők legyenek a különféle
támogatások, ezért a jövedelemhatárokat megemeltük.

Ösztöndíj

A változtatási javaslatokat a képviselő-testület elfogadta, így a
jövőben rendszeres és rendkívüli támogatásban, tanulmányi
ösztöndíjban részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló estén a
350%-át.

A lakhatást elősegítő települési támogatás egy hónapra eső
összege is emelkedik 2017-ben:

októbertől-márciusig: 10.000 Ft / hó

áprilistól-szeptemberig: 5.000 Ft / hó

A rendeletek teljes szövege megtalálható a Telki Portálon
(www.telki.hu), az igényléshez szükséges nyomtatványok is
letölthetők az oldalról, illetve ügyfélfogadási időben, a hivatal-

ban - azok számára, akik nem használnak internetet -, az igaz-
gatási csoport ügyintézőjét keressék, aki segít a kérelmek
benyújtásánál.

Családsegítés, gyermekjólét

A családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtást,
és étkeztetést továbbra is a Máltai Szeretet Szolgálat segítségé-
vel biztosítjuk. A jelzéseket, megkeresést a szolgálat munkatársa,
Koós Ágnes várja a 06-30-694-5776-os telefonszámon.
Fogadóóra Telkiben: szerdán 13 és 15 óra között van.

Védőoltási program

2016-tól elindítottuk a rotavírus elleni önkéntes védőoltási 
programot, amellyel 2/3-os oltottságot értünk el a csecsemők
körében. A program erősítette a szülők gondoskodó-védelmező
szerepét, valamint ösztönzően hatott a preventív gondolkodás-
ra. A jó tapasztalatok alapján a kétadagos védőoltás költségének
50%-át továbbra is átvállaljuk, és beépítettük Bizottságunk költ-
ségvetésébe.

Mozgásfejlődés szűrése

Szintén 2016-tól vezettük be próba jelleggel, és a kedvező
tapasztalatok alapján továbbra is támogatjuk a csecsemők
mozgásfejlődésének szűrését. A szülők bizalommal és örömmel
fogadták, hogy helyben, térítésmentesen vehetik igénybe a 9
hónapos csecsemők szűrővizsgálatát.

Védőoltás veszettség ellen

Ellátások és programok
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Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII.
tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
8/2012. (05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi Alapot
hozott létre.

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni.

Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára
nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és ter-
mészetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen
kezdeményezéseket.

Telki Község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkor-
mányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az
elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási
területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi
tevékenységet.

A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támo-
gatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:
a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás
indult,

b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy
más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban
részesült és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) A kitöltött Pályázati Adatlapot,

b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a

műszaki leírást és a költségvetést,

c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját,

d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb

forrásokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 15.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri
Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a hivatal@telki.hu email címre!

A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat
Telki község képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a pályázók
15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás – elszámolás

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon
belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térí-
tendű támogatás összegének felhasználásáról a program
lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megál-
lapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló - 8/2012 (05.01.) - Ö. Rendelet
szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára
menüpont alatt.

Deltai Károly
polgármester

Pályázati felhívás
Telki Község Környezetvédelmi Alap

Programok

A Szociális Bizottság rendezvényei között 2017. évben is szere-
pel a szeptemberi Egészségnap, az ismeretterjesztő sorozatok, a
Kapcsolatok és az Egészségünkre, valamint a Mindennapi
tudomány, a keddi-csütörtöki napon tartott Gyógytorna, a
Nyugdíjas klub, a Baba-mama klub, az Ifjúsági programok. Ezek a
rendezvények mindenki számára nyitottak és ingyenesek. A 
programok pontos időpontját a Telki Naplóban, a Telki Portálon
és a Facebook-on található telki csoportban hirdetjük.

Halász Terézia 
Szociális Bizottság
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Még lehet jelentkezni!
Idén is lesz szervezett erdélyi buszos kirándulás Pünkösdkor: a
cél Gyimesbükk, Csíksomlyó és Erdély gyönyörű vidékei!

Kedves Telkiek!

Egy év kihagyást követően ismét egy nagyobb csoporttal
utazunk Gyimesbükkre Pünkösdkor, hogy minél többen megis-
merhessék Telkiből is nemcsak a gyönyörű erdélyi tájakat,
hanem Gyimesbükk csodálatos értékeit és hagyományait, a
„régiek”, akik már voltak korábban pedig újabb szépségeket és
értékeket ismerhessenek meg.

A tervezett program:

2017. június 1-jén, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és
néhány rövid megálló (Szováta, Korond) után este érkezünk
Gyimesbükkre. Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál.

Másnap, pénteken egész napos kirándulás:
a. a csoport egy részének busszal a Csíki- és/vagy Kászoni-
medence vidékén (a pontos útitervet a résztvevők kívánságai
alapján rögzítjük majd, a csoport összetételének és igényeinek
megfelelően)
b. a túrázni vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb helyein

Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd
délután a csángók történelmét bemutató program Gyimes-
bükkön.

Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos gyimes-
bükki rendezvény, a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors vonat
megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet és műsor
a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a néhány éve felújított
vasúti őrháznál. Délután kirándulás a környező csodálatos
hegyekben vagy közösségi program Gyimesbükkön.

Pünkösd hétfőn, június 5-én hajnalban hazaindulás, az útvonalat
a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a forgalomtól
és időjárástól függően további szép és ismert erdélyi helyeken.

A költségek:

A busz költsége fejenként várhatóan 20.000 Ft (az önkor-
mányzat a testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében a
busz költségeinek egy részére támogatást nyújt). A kinti szállás
és ellátás költségei azoknak, akik a plébánia turistaszállásán
vagy családoknál laknak, várhatóan kb. 20.000 Ft, akik panzió-
ban szeretnének lakni, azoknak természetesen több (ebben is
szívesen segítünk, de ahhoz, hogy a buszos csoportot egyben
tudjuk tartani és mozgatni, nem igazán szerencsés – vannak
egyébként a plébánián nagyobb függetlenséget adó szállások
is).

Jelentkezés:

Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan (lehet nem
telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel számítunk!),
az alábbi linken lehet, 2017. április 30-ig. Utána pontosítjuk a 
részleteket.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqi_NVPlPK494xv
u4hwJ0kOXuCX5ZiojNVaRrSOTuVxVJIew/viewform

Akinek kérdése van, kérem, írjon a kultura@telki.hu e-mail címre!

A korábbi évek pünkösdi gyimesbükki programjairól további
információ és képek a Budakeszi Kultúra Alapítvány honlapján:
www.budakeszikultura.hu -> Gyimesbükk

Móczár Gábor
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Kirándulás Telkiből Gyimesbükkre
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A házasságról rengeteg ideánk van, a tökéletes házasság
eszménye ott van a mesékben, versekben, regényekben, és a
sokszor emlegetett családi történetekben is. Válási narratíva
azonban nincs, pedig Magyarországon a megkötött házasságok
több mint fele végződik válással. A feleknek fogalmunk sincs, mi
a döntésünk következménye, nincs stratégiájuk a válás utáni
időszakra. Ezért fontos, hogy őszintén beszéljünk erről a
helyzetről és a következményekről.

A válás óriási változást hoz a pár, család életében, amire nehéz
felkészülni. Miközben érzelmileg súlyosan megviselő
helyzetben vannak a házastársak, aközben fel kell építeni
fizikailag is egy új életteret, annak minden vonzatával, anyagi
nehézségeivel. Az új egyensúly megtalálása komoly erőpróba,
ám nem lehetetlen. A cél az, hogy a volt házaspár kapcsolata
rendeződjön, és az életük kiegyensúlyozottá, harmonikussá
váljon, amelyben a gyerekek is megtalálják az új helyüket,
szerepüket.

Vendégünk Singer Magdolna újságíró, mentálhigiénés szakem-
ber, 19 könyv szerzője, 4 gyerekes édesanya, elvált nő, aki szak-
emberként és érintettként is a téma avatott ismerője. Az előadás
mindenki számára ajánlott, nem csak az elváltak, válófélben
lévők érintettek, hiszen mindannyiunk környezetében, baráti
körében, rokonságában élnek válási gondokkal küzdő emberek,
akiknek segítségre van szükségük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Telki Pipacsvirág
Általános iskola ebédlőjébe 2017. április 27-én, csütörtökön, 20
órára.

Halász Terézia

Ebben az évben a Költészet napja a Húsvét előtti nagyhét kedd-
jére esik, így előző pénteken, 2017. április 7-én rendezzük meg a
hagyományos irodalmi délutánt.

A Költészet napját ünnepelve évek óta egy kortárs költőt hívunk
meg, hogy közelebbről ismerkedjünk meg alkotásaival és az
alkotóval a felolvasással egybekötött alkalmon. Idei vendégünk
az 1975-ben született, számos díjjal elismert költő, író,
műfordító, Acsai Roland, aki különös hangulatú verseivel új
hangszínt hozott a magyar költészetbe.

Hosszabb méltatás helyett egyik szép versével szeretnénk ked-
vet ébreszteni költészetéhez, és a Hold Otthonban április 7-én,
pénteken kora este, fél 6-kor kezdődő találkozóhoz.

Mint a lapp aranymosók

Mielőtt az eső utáni erdőben
Elindulok a patakhoz,
Megérintem
Feleségem hasát,

És a testében dobogó
Két szívre
Gondolok.

A mozdulat:
Napjaim arany osztóvonala.

A tornác, a lépcső,
A tobozokkal kikövezett
Ösvény.

Árnyékok sötét brokátja
Pókfonál ezüstjével átszőve.

Átvágok a csöpögő orrú
Mocsáron;

Lépteim alatt szipogó
Mohadombok.

Aztán elérem a gyorssodrású,
Tiszta patakot és leülök mellé
Tűrve a szúnyogok
Kitartó támadását,

Mint a lapp aranymosók.

Mindenkit várunk szeretettel!

Kokukk Egyesület, Molnár Krisztina Rita

Kapcsolatok: válás és újrakezdés

Költészet Napja Acsai Rolanddal
- a Kokukk Egyesület szervezésében
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Felvezette a szülő nőt szállító
autót

A telki körzeti megbízott egy kismamának segített a kórházba
jutásban.

Czelvikker Máté a szolgálati ideje alatt nemrégiben egy 30 éves
nőnek segített. A szolgálatot teljesítő körzeti megbízottnak egy
állampolgár kérte a segítségét, mert terhes sógornőjénél bein-
dult a szülés. A Budakeszin lévő nagy forgalom miatt félő volt,
hogy nem érnek be a kórházba időben, ezért a rendőr – a
Tevékenység Irányítási Központ engedélyével – az egészségügyi
intézményig megkülönböztető jelzés használatával felvezette a
vajúdó nő és sógorának autóját. A szülészeti osztályon már
felkészülve várták a kismamát.

Menetrendi változás

A 778-as, Telkin is áthaladó autóbuszvonal menetrendje 2017.
április 1-jétől az alábbiak szerint változik:

Az 5:40-kor Budapestről induló 778-as autóbusz meghosszabbí-
tott útvonalon, Perbál, Autóbusz-fordulóig közlekedik (érkezés:
6:39).
A 6:50-kor Budajenőről induló 778-as autóbusz meghosszabbí-
tott útvonalon közlekedik, 6:42-kor Perbál, Autóbusz-fordulótól
indul.

Forduljon az Egyenlő
Bánásmód Hatóság                 
ügyfélszolgálatához, ha

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez 
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés
éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülön-
böztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-
referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (Tel: +36 1/485 6957)
2017.04.03. hétfő 11:30-15:30 
2017.04.10. hétfő 11:30-15:30

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2040 Budaörs, Szabadság út 134. I.em.109. (Tel: +36 23/447 815)
2017.04.20. csütörtök 11:30-15:30

Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
2600 Vác, Rákóczi u. 36. (Tel: + 36 20/823 1404) 
2017.04.24. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
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Iskolai beiratkozás

Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dol-
gozó tanárokat szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni
őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal Fülöp
Ottilia igazgatóhelyettessel beszélgettünk.

Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

A tanév elejétől, pontosabban 2016 augusztusának végétől dol-
gozom az iskolában. Ekkor kapta meg Dudits Krisztina igaz-
gatónő a megbízatását, és kért fel engem, hogy segítsem
munkáját és jöjjek el Telkibe dolgozni. Örömmel vállaltam a
feladatot. Egy új kihívás, a pedagógiai feladatoknak egy más
megközelítésből való megfelelése számomra érdekes, új
területen való munkát jelent.

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

Igazgatóhelyettesi megbízatásomnál fogva közvetlenül csak két
osztályban tanítok, így erre a kérdésre - igyekezetem ellenére -
nem fogok tudni általánosságban válaszolni. Amennyiben a
tanításról kérdez, a diákjaim arca, a hangja és a velük való közös
munkánk jut eszembe. Ha rövid és őszinte akarok lenni: minden
pillanatát élvezem a tanításnak, és azt érzem sikernek, mikor ők
sem borzadnak el a matematika szó hallatán.

Folyamatosan keresem az új módszertani lehetőségeket, ame-
lyekkel a diákok figyelmét, érdeklődését fenntarthatom, hiszen
ők - „digitális bennszülöttek”- már nem fogadják el azt a tanítási,
tanulási folyamatot, amiben mi felnőttünk. Őket már csak
élményalapú, interaktív oktatással lehet motiválni, és ezáltal
fejleszteni, tanítani. Hiszem, hogy kevés a tanár, a szülő akarata
ahhoz, hogy ők tanuljanak. Minden tekintetben olyan tanítási
környezetet, körülményeket kell teremtenünk, hogy maguk
legyenek kíváncsiak.

Hogy mitől más ez az iskola, mint egy fővárosi? A kis
közösségtől, a családias hangulattól, az emberi léptéktől és az
egymásra figyeléstől. Szeretek itt lenni!

Miért érdemes a nyolcadik osztályig itt maradni?

Hadd szemléltessem ezt egy példával! Hatodik osztály után
felvételizni olyan, mint elmenni a helyi kisboltba, ahol ugyan jó
minőségű az áru, de kicsi a választék. A nyolcadik osztály befe-
jezése után pedig a hipermarket gazdag kínálatából válogatha-
tunk. Nem minden gyerek érett arra, hogy a felvételivel járó
stressz hatásaival és az esetleges kudarccal már tizenkét éves
korában megbirkózzon. És ez csak az egyik oldala. Figyelembe
kell venni azt is, hogy a napi ingázás sok időt és energiát emészt
fel.

Általában milyenek a telki gyerekek?

Mint már említettem, pedagógusként nagyon jól motiválható, a
világra kíváncsi gyerekekkel találkozom a tanítás során, akik
szeretnek ide járni.

Vezetőként pedig azt látom, hogy a tanítványok mögött odafi-
gyelő, támogató, segítőkész szülői csapat áll. Olyanok, akik elvár-
ják önmaguktól, a gyerekeiktől, és természetesen tőlünk,
pedagógusoktól is, hogy a lehető legtöbbet tegyünk azért, hogy
minden gyerek a képességeinek megfelelően teljesítsen. Ezáltal
olyan alapokat kapjanak itt az iskolában, amivel a későbbiekben
is megállják helyüket, és nem utolsó sorban boldog, kiegyensú-
lyozott embereket neveljünk belőlük.

Öt év múlva milyennek képzeli el az intézményt?

Pedagógus minősítésekkel és tanfelügyelettel foglalkozó szak-
értőként célom, hogy segítsem az itt dolgozó kollégák munkáját
a pedagógus életpályán való előrehaladásban, továbbá szakmai
kapcsolatrendszeremet, és más intézményekben való látogatá-
saim tapasztalatait hasznosítva a módszertani megújulást szor-
galmazzam. Ezáltal a régi, megszokott - és valljuk meg, a mai
gyerekeket már le nem kötő - tanítási folyamatot tudjuk átalakí-
tani, többek között infokommunikációs eszközök tudatos
használatával. Olyan iskolát „látok”, amelyben élményalapú
oktatást nyújtunk a gyerekeknek, olyan közösséget építünk,
ahova a tanulók és a kollégák is örömmel járnak.

Köszönjük az interjút!
szb

“Minden pillanatát élvezem a tanításnak”
-interjú

A Budakeszi Járási Hivatal
határozata alapján a
2017/2018-as tanévre
történő általános iskolai
beiratkozásra 2017.
április 20-án, 8 és 19 óra
között, valamint április
21-én, 8 és 18 óra között
kerül sor.

Az iskola felvételi körzete

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése értelmében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét.

Ez alapján a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola (2089 Telki, Muskátli utca 2.) felvételi körzete a
2017/2018-as tanévre vonatkozóan Telki község közigazgatási
területe.
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Helyi megemlékezés 1848-ra
A hagyományoknak megfelelően énekléssel és fáklyás
felvonulással kezdődött az idei megemlékezés az 1848-49-es
forradalomra és szabadságharcra. Örömteli volt látni, hogy a
Pajtától az iskoláig sétáló sokaságban kicsik és nagyok egyaránt
felbukkantak.

A menet aztán a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskoláig tartott, ahol a diákok színvonalas műsora várta
az ünneplőket. A tanulók előadása rendkívül kreatív volt. Előbb
egy modern tévés beszélgető-show köntösébe bújtatva jelen-
tek meg a szabadságharc legnagyobb hősei, akik a kor történé-
seiről meséltek a közönségnek, majd a fiatalok kórusa énekelt
forradalmi dalokat.Végül Szigeti Antal képviselő szavai zárták az
ünnepi műsort.
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2016 augusztusában egy csapat lelkes fiatal zenész szorgos
munkába fogott a telki Faluházban. A Balog Alexandra ötletének
és kitartó munkájának köszönhetően Európa több neves
zeneakadémiájáról összegyűlt tehetséges fiatalok önerőből,
saját elképzeléseik alapján hívtak életre egy nemzetközi ifjúsági
zenekart, amely angolul az International Young Soloists’
Orchestra nevet viseli.

A zenekar rendkívül hálás Telki községnek, hogy a Pajtát ren-
delkezésünkre bocsátotta, és ezzel hozzájárult első egyhetes
próbafolyamatunk megvalósításához. A magyar, spanyol, fran-
cia, olasz, brit és svéd diákokból alakult csapatunk egy héten
keresztül intenzíven próbált a Pajtában – ezt nap mint nap hall-
hatták az arra járók. A próbafolyamatot követően bemutatkozó
koncertet adtunk a budavári Zenetudományi Intézetben és a
telki Faluházban, Dubóczky Gergely és Balog Alexandra
vezényletével.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Balázs, Balog, Bárczi és
Lehoczky családok támogatását, valamint Dubóczky Gergely és
Madaras Gergely karmester uraknak a szakmai segítséget.
Köszönettel tartozunk lelkes közönségünknek is. Visszajelzésük-
ből, támogatásukból erőt meríthetünk az előttünk álló hosszú út
következő lépéseihez.

Nagy öröm számunkra, hogy hamarosan visszatérünk Telkibe,
ahol a májusban megrendezésre kerülő XV. Telki Fesztiválon
hallhatnak majd minket. A nyár folyamán koncertet adunk
többek között a Fishing On Orfű fesztiválon, a Bozsoki Zenei
Fesztiválon, Kőszegen és az ausztriai Burgenlandban, továbbá
szeretnénk bemutatkozni Moszkvában és Londonban is.

Koros-Fekete Fanni

Hűen a hagyományokhoz, a
Kokukk Egyesület idén is tar-
tott megemlékezést Kodo-
lányi János szülőházánál, az
író születésnapja alkalmából.
Az eseményre március 10-én,
pénteken kora este került sor.

Bár az eső a kezdő időpontig
elállt, talán a hevesen fújó
szél miatt a szokásosnál is
családiasabbra sikerült a ren-
dezvény. Így szűk körben
zajlott a ház falán található
emléktábla koszorúzása, a-
mely után Boross Klára (a
Magyar Tudományos Aka-
démia könyvtárosa, a Kokukk
Egyesület tagja) felolvasása
révén egy kis ízelítőt kaphat-
tunk az író munkásságából.

szb

Megemlékezés Telki neves szülöttéről

Mertek nagyot álmodni!
Visszaemlékezés - az International Young Soloists' Orchestra életének első
projektje Telkiben
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A Telkiben élő Dr. Karizs Tamás újságíróval, fotóriporterrel
beszélgettünk könyveiről, a sztárvilágról, az EDDA frontem-
beréhez fűződő barátságáról, és azt is megtudhatjuk, mi
köze van Kodolányi Jánosnak a katonaéveihez.

- Újságírói, fotóriporteri pályája során mindig is sztárok között
mozgott. Hogyan került ebbe a közegbe?

- Édesapám eleinte színész volt, majd operaénekes, így mindig is
vonzott a színház és a filmek világa. Kezdő újságíró koromban
nyilvánvaló volt, hogy a kulturális rovathoz megyek. Színházi kri-
tikákat írtam és interjúkat készítettem hírességekkel. Ebből  a
közegből nőtte ki magát a bulvár. Napjainkban inkább a celebek
irányába tolódott el az érdeklődés.

- Milyen érzés a sztárvilágban dolgozni?

- Tisztelettel tölt el, ha valaki nagyon jó színész vagy filmes, és ezt
a tiszteletet meg is adom nekik. Amúgy a normális közeledésre -
ami újságíróként persze könnyebb - a sztárok is nyitottak. Ez
egészen addig tart, amíg valaki el nem játssza a bizalmat.

- Ki volt a „legnehezebb” interjúalanya?

- Érdekes, de nem tudok ilyet mondani. Nem volt olyan, hogy 
visszapattanjak valakiről. Szerencsére bárkivel bármiről el tudok
beszélgetni.

- Könyvei azokról szólnak, akik letettek már valamit az asztalra.
Nehéz megnyerni a híres emberek bizalmát újságíróként?

- Jáksó Lászlót és Pataky Attilát tulajdonképpen az újságírásnak
köszönhetem. Mindig is hosszú távra gondolkodtam, és sokszor
kihagytam ziccereket, címlapokat, amikor valami bizalmasat
megtudtam egy-egy sztárról. Sok emberrel így az évek,
évtizedek során kialakult egy bizalom, egyesekkel pedig szemé-
lyes barátság is.

Jáksó Lászlóval egészen jó viszonyba kerültünk, Attilával pedig
különleges barátságunk lett. Nem voltam egy klasszikus EDDA-
rajongó, aki minden koncertre elmegy. Egyszer azonban Agár-
don kötöttem ki, ahol éppen EDDA-tábor volt, és ha jól emlék-
szem, éppen az ötvenedik születésnapját ünnepelte a frontem-
ber. Azóta elmondhatom, barátok vagyunk. Húsvétkor például
együtt locsolkodunk és december 24-én is meglátogatjuk
egymást.

Zacher Gábor pont a másik véglet. Ezerkilencszázhetvenhatban
együtt kezdtük a Veres Pálné Gimnáziumot. Bár a szomszéd
osztályba járt, de a legjobb barátom volt a gimiben. Mindig
náluk nyaraltam, együtt csajoztunk, és ez a kapcsolat azóta is
megmaradt.

- Meséljen a legutóbbi, Mi vagyunk a rock című könyvéről!

- Az volt a tervem, hogy két könyv lesz majd egyben, egy-egy
monográfia Pataky Attiláról és az EDDA-ról. Aztán Attila azt
mondta, ő annyira az együttessel él, hogy ne válasszuk el ezt így.
Persze szerintem senki nem vet rá vagy rám követ amiatt, hogy
ő nagyobb súllyal szerepel a műben. Végigvesszük mind a négy
másik tag életét, de Attila dominál. Ő a frontember és ő élt a
legtöbbet.

- Annak, aki még nem olvasta: megtudhatunk-e olyan dolgokat
Attiláról vagy a zenekarról, ami még a rajongóknak is új lehet?

- Még én, aki lassan húsz éve ismerem őket is megtudtam
érdekességeket mind az öt srácról és Attiláról. Például
meglepődtem, hogy tizenkét éves kora óta falja a
földönkívüliekről szóló és ezoterikus könyveket, így ez nem csak

„Aki már könyvben is érdekes, az
valószínűleg letett valamit az asztalra” 
- interjú
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az utóbbi időben vált szokásává. Teljesen más téma, hogy
például a Kun Peti motorbalesetéről ilyen részletességgel és
átéléssel szerintem még sehol nem mesélt korábban.

- Kiknek szól ez a könyv? A fanatikusoknak?

- Bárkinek. Nem kell okvetlenül EDDA-rajongónak lenni az
olvasásához. Annak is érdekes lehet a könyv, aki csak arra kíván-
csi, hogy mit gondol, hogyan él ma Pataky Attila vagy a többi
zenész. Jópofa srácok, akik mesélnek például a katonakorukról,
vagy például a Kicska Laci a Keresztes Ildikóval megélt huszonöt
évnyi házasságáról. A műben helyreraktuk azt is, amikor Attila
elment a Dáridóba, a mulatós világa felé. Jó hangja van ehhez is,
és úgy érzi, hogy nem árulta el ezzel a rockot.

- Intimebb témákról is szó esik a könyvben.

- Igen! Sőt, Attila ragaszkodott hozzá, hogy több fejezetet is saját
maga írjon, így én ezeknek a részeknek csak szerkesztője voltam.

- Mennyire időigényes összehozni egy-egy ilyen nagyinterjút?

- A bulvár világában megszoktam, hogy minél nagyobb sztár
valaki, annál kevesebb ideje van. A nyugodt körülményeket egy
profi újságírónak el kell felejtenie.Van olyan, hogy mondjuk beül
az ember egy színész mellé az autóba, és annyi ideje van az
interjúra, amíg elérnek a színházhoz.

Például Zacher Gáborral, akinek semennyi ideje sincs -
rengeteget dolgozik, tanít, ügyel és járja az országot - csak úgy
tudtuk megcsinálni a könyvet, hogy több tucatszor beültem
mellé a kocsiba, amikor vidékre ment előadni. Az oda- és vissza-
úton volt mondjuk kétszer két óránk a beszélgetésre.

Az újságírás megtanította nekem, hogy ha nincs sok üresjárat, és
jól kérdez az ember, akkor fajlagosan gyorsan lehet haladni. Fon-
tos, hogy minden, ami a diktafonra rákerül, hasznos legyen.

- Mivel készül előrukkolni a közeljövőben?

- Öt éve jött ki „A Zacher”, és itt lenne az ideje egy újabb
könyvnek a híres toxikológussal. Az elmúlt években ugyanis
egészen lecserélődött és brutális méreteket öltött a drogpiac.
Gábor mesélte nekem, hogy ma már olyan drogokkal kerülnek
szembe orvosként, hogy ő maga sem tudja, mi az. Másrészt
hosszú idő után otthagyta a toxikológiát, és egy új fejezet nyílt
az életében, ami legalább annyira érdekes. Jelenleg a Honvéd-
kórház sürgősségi osztályát vezeti. Bőven lesz tehát sztori!

Közben pedig már túl vagyok
egy másik könyv anyag-
felvételén. Itt él, közel hoz-
zánk, Zsámbékon a nyolc-
vankét éves Melocco Miklós,
aki talán a legnagyobb élő
szobrászművészünk. Ez egy
szép album lesz, ami azonban
nem a szokásos „album-
szöveg”-gel, hanem egy inter-
júkötettel együtt jelenik meg.
A mű az örökkévalóságnak
készül, hiszen Melocco Miklós
neve szobraihoz hasonlóan
száz év múltán is sokat jelent
majd.

- Mennyire tudatos, hogy
egyre több könyve jelenik meg, illetve készül megjelenni?

- Mindig is vágytam arra, hogy könyveket írjak. Egy-két éve
például már egyeztetünk Csukás Istvánnal, a Süsü atyjával - aki
szintén az újságírás révén szerzett jóbarát -, hogy készül vele egy
kötet. Hála Istennek azonban rengeteg felkérése van, így sajnos
egyszerűen nem ér rá. Ezzel azonban még tartozom magamnak!

- Ismerve a könyvpiac helyzetét, mennyire nehéz ma egy kötetet
eladni?

- Rettenetesen nehéz, rizikós mindez, hiszen az ismertség nem
feltétlenül garancia a sikerre. Talán a könyvpiacon válik el
valójában az igazi művész, az igazi sztár a celebtől. Aki már
könyvben is érdekes, az valószínűleg letett valamit az asztalra.

Nagyon jó értékmérő, hogy adnak-e három- vagy akár négyezer
forintot azért, hogy egy vastag könyvben olvashassanak
valakiről. A „pillanathősök” kötetei azonban általában ráfizeté-
sesek a kiadóknak.

- Mióta lakik Telkiben? Szeret itt élni?

- Öt éve élek itt, és nagyon szeretem. Előtte Biatorbágyon lak-
tunk. A feleségem már évek óta ide járt tanítani, és mindig mon-
dogatta, hogy Telki mennyivel nyugodtabb település. Igazat kel-
lett adnom neki, s lám, sokkal több barátra leltünk itt, mint előtte
tizenöt év alatt Biatorbágyon. Amikor Budapest belvárosából
odaköltöztünk, a település alig volt nagyobb, mint Telki. Mostan-
ra viszont igencsak megnőtt, és pont azt a varázsát, a falusias
miliőjét vesztette el, amit itt viszont inkább megtalálni.

Telkiben nagyon tetszenek a lokálpatrióta rendezvények, ame-
lyek élőek és megmozgatják a lakókat. Fontosnak tartom ezeket,
például a Faludisznaját, a Falukáposztáját, a fesztivált, és ezeknek
is köszönhető, hogy sokkal több barátra találtunk itt. Egy jobb,
közösségibb település a miénk.

- Beszélgetésünk után éppen a Kodolányi János szülőházánál
lévő emléktábla koszorúzására tart.

- Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Kodolányi itt
született. Ő vitán felül a magyar irodalom egyik ragyogó
gyöngyszeme. A papám jól ismerte az írót, megvolt neki az
összes műve, részére, mint „Béla barátomnak” dedikálva. Jól
emlékszem például, katonakorom egy évét úgy éltem túl, hogy
mindig magammal vittem négy-öt könyvét.

Szilágyi Balázs

Pataky Attilával, Sándor Andrással, és a Poptarisznya
műsorvezetőjével a rádióban
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Szenior tánc Telkiben
Az idei évtől már településünkön is elérhető a Szenior
Örömtánc. Az 50 év felettiek számára ajánlott, speciális mozgás-
forma hazánkban újdonságnak számít, Ausztriában és Német-
országban ugyanakkor már régóta alkalmazzák.

Az egyszerű, újabb és újabb koreográfiákat kellemes hangulat-
ban, zene mellett sajátíthatják el a résztvevők, és minden lépése,
mozdulata illeszkedik az idősödő emberek szervezetéhez. A
kíméletes „sporttevékenység” kitűnő a test karbantartására, az

agy tornáztatására, és lehetőséget kínál ismerkedésre, rend-
szeres és kellemes közös programra a kortársakkal.

A mozgás örömét hirdető Szenior Örömtánchoz - amelyet az
első hónapokban térítésmentesen próbálhattak ki az érdek-
lődők - sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs szükség.
A több mint tíz éve Telkiben élő Tóth Krisztina által tartott, pén-
tek délelőtti óráknak kezdetben a Hold Otthon adott otthont,
áprilistól viszont már a Pajtában lesz a helyszín.

Boák, hajpántok, tollak, gyöngyök, kalapok és nadrágtartók –
varázslatos időutazáson vettünk részt az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány idei Jótékonysági Bálján.

Az év társasági eseményén fergeteges hangulat kerekedett. A
238 bálozó tényleg komolyan vette a dresszkód ajánlást, így
szinte mindenki a 20-as, 30-as évek divatjába bújt a Globall
Sporthotel****-ben. Az egész táncparkett arany és fekete szín-
ben pompázott 2017. március 11-én, szombaton.

A hajnalig tartó mulatságon ismét avattunk elsőbálozókat, akik
csak most ismerkedtek meg Kőrösi-Szabó Zsolt séf és csapata
zseniális ételkölteményeivel és az alapítvány tevékenységével. A
charleston és a swing alapjaira összeállított szülői műsor idén is
hatalmas tapsot kapott, köszönet érte! A buli hangulatának
emelésében, a résztvevők szórakoztatásában óriási szerepe volt
a koktélbárnak, ahol idén egy profi bármixer keverte az izgal-
masabbnál izgalmasabb italokat, a kiszolgálást a Zsámbéki Pre-
montrei diákok segítették.

Az éjféli tombolán csapatunk Lájer Enikő vezetésével a 623 db
tombolaszelvény közül kerített 79 nyereménynek gazdát.
Köszönjük a 40 nagylelkű cég és magánszemély által felajánlott
csodás nyereményt!

Az est egyik fénypontja ismét a fotófal volt, amely előtt nagy
örömmel pózoltak párok, barátok, barátnők, kisebb-nagyobb
társaságok. Köszönjük Pál Lacának, a Telkiben élő fotósnak a
képeket! A bál fényét tovább színesítette a Stílusiránytű
webáruház alkalmi ruhákat bemutató kiállítása, szakmai tanács-
adása is.

A Nagy Gatsby hangulata
Alapítványi Bál
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A zene hajnali 4 óráig szólt. Dávid Gergely önzetlen segít-
ségének és kiváló zeneválasztásának köszönhetően egész éjjel
tele volt a parkett! Szívünket melengette, hogy idén az iskola
pedagógusai közül sokan megjelentek, együtt mulattak velünk.
Nélkülük nem lett volna igazi az élmény!

Oly’ sokan segítettek még a szervezésben, támogattak minket a
felkészülés és a rendezvény alatt, hogy felsorolni is nehéz lenne.
Köszönet a lelkes önkéntes anyukáknak, akik hétről-hétre, időt
és energiát nem kímélve figyelték, hogy minden rendben
legyen, és a lelkes diákoknak is, akik felelősségteljes
munkájukkal szintén elősegítették a rendezvény sikerét. Telki-
ben élő partnereink folyamatosan segítik az alapítvány törekvé-
seit, ahogyan most is tették. Ismét köszönjük Szabó Marcinak a
színvonalas grafikát, a DigiPrintnek a belépők és plakátok
nyomtatását!

Az áprilisi lapban részletesen beszámolunk a támogatások és
költségek összegéről is, és amint minden adatot megkapunk,
nyilvánosságra hozzuk honlapunkon, a telkigyerekalapit-
vany.hu-n és facebook oldalunkon.

Nagyon köszönünk minden támogatást és részvételt a bálozók-
nak, valamint azoknak is, akik nem tudtak ott lenni az idei, 14.
Alapítványi Bálon! Legközelebb a Telki Fesztiválon találkozunk,
utána pedig várjuk a családokat, Telki minden lakosát a Sport-
napon, május 27-én szombaton.

Koltai Piroska és Oprics Judit
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A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú
(Kokukk) Egyesület alapításakor céljául tűzte ki névadója hagyo-
mányának ápolását. Ennek fontos része a minden évben, a
Kodolányi János születésnapjához legközelebb eső pénteken,
kora este megtartott megemlékezés az író szülőházánál, az
Ófaluban.

A családias hangulatú eseményen - amely nélkülözi a formalitá-
sokat - az egyesület tagjai, és az érdeklődő lakosok mellett több-
ször tiszteletüket tették már az író rokonai, köztük unokaöccse,
Kodolányi Gyula, aki maga is jeles költő és író. A rendezvényen
megkoszorúzzák a szülőház falán elhelyezett emléktáblát, mé-
cseseket gyújtanak és felolvasnak falunk neves szülöttének
műveiből.

szb

Március 4-én madárgyűrűzésre hívta a KOKUKK Egyesület az
érdeklődőket.

Mivel eddig minden évben csak terveink között szerepelt ez a
program, idén a tettek mezejére léptünk. Lánykámmal
megbeszéltük, hogy elmegyünk és megnézzük. Aznap reggel
valami csoda folytán nem kellett sokat ébresztgetnem őt, sőt, ő
maga szaladt le a szobájából, és lelkesen sürgetett, hogy el ne
késsünk.

Mivel messzebb lakunk a helyszíntől, egy darabig autóval men-
tünk. Az első meglepetés akkor ért, amikor a Rozmaring utca
végén nem találtunk egy talpalatnyi helyet sem, hogy lete-
hessük az autót. Miután messzebb sikerrel leparkoltam, átváltoz-
tunk turistává és siettünk a találkozóhelyre. Velünk együtt egy
kisebb tömeg is ugyanezt tette.

Az erdő egy csodás hely, mert itt még köszönnek egymásnak az
emberek, és noha nem ismerik egymást, és lehet, hogy többet
nem is találkoznak, de ott és akkor beszélgetnek egymással. Így
tudtam meg, hogy a sok autó két iskolai csoportot szállított - az
egyiket Budafokról (!) -, és egy ovis csoport is ellátogatott a sok
lelkes helyi család mellett.

A találkozóhelyen már ott várt bennünket Kocsis Zsuzsanna (a
Magyar Madártani Egyesület külsős oktatója), aki évek óta 
visszajáró vendége ennek a programnak, valamint a KOKUKK
Egyesület két munkatársa, Bellon Erika és Tüski Katalin, akik
kezében kisebb-nagyobb szövetzsákokban már ott várakoztak
gyűrűzésre a madárkák.

Akik a rendezvény elejére érkeztek, érdekes és sajnos egyre
ritkább madárfajok gyűrűzését nézhették meg: volt köztük
kékcinke, széncinege, meggyvágó, csuszka és zöldike is.

A gyűrűzés előtt Zsuzsa minden madarat megvizsgált, mesélt
róluk: megállapította a nemüket, a szárnyuk alapján kiderült,
hogy fiatal vagy idősebb madarakat láthatunk. Azt is meg-
tudhattuk, hogy hogyan néz ki egy rovarevő, és hogyan egy
magevő csőr, majd a gyűrűkről is hallhattunk érdekes informá-

ciókat: a gyűrű, mivel
nem szorosan kerül a
madarak lábára, nem
zavarja őket a repü-
lésben, a létükben,
viszont hasznos infor-
mációkat hordoz.

Szerencsénkre talál-
kozhattunk olyan
madárral is, amelynek
már volt gyűrű a
lábán, így neki csak a
gyűrűszámát írta le
Zsuzsa, és mondta,
hogy majd a számí-
tógépes rendszerben
megnézi a további
adatokat.

Ezt követően a lelkes
és igen nagyszámú
gyereksereg segít-
ségével a névadás
következett. Óriási
harc volt, hogy milyen
nevet viseljenek a
madárkák, a leghan-
gosabban és legki-

tartóbban kiabálók lettek a keresztszülők! A gyerekek segítettek
a gyűrűszámok bekönyvelésében is. A gyűrűzés végeztével,
mielőtt útjukra engedtük a madarakat, meg is lehetett simogat-
ni őket. Igaz, a meggyvágó esetében Zsuzsa felhívta a figyelmet,
hogy a madár fejét senki ne simogassa meg, mert igen erős és
fájdalmas csőrének csípése.

A gyűrűzésre folyamatosan érkeztek érdeklődök, így hogy min-
denki odaférjen a madárkákhoz, a szervezők a csapat egyik
részét - a korán kelőket - vezetéses sétára invitálták az Öreg

A hónap rendezvénye: emléktábla
koszorúzás

Madárgyűrűzésen jártunk

A névadó fa
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Tölgy Tanösvényre. Ezt a sétát Tüski Katalin vezette, aki sok
érdekességet osztott meg a résztvevőkkel.

A kiinduló ponttól északi és keleti irányban a Budai-hegység
erdős tömbje terül el, déli és nyugati irányban pedig a Zsámbé-
ki-medencére nyílik kilátás. Szerencsénkre szikrázó napsütéses
időnk volt, így igen messze elláttunk és gyönyörködtünk a
környékben.

Az útvonal kb. 2,9 km hosszú, a szintkülönbség 150 méter,
bejárása kb. másfél órát vesz igénybe. A tanösvény Budajenő,
valamint Telki környékének természeti értékeit mutatja be. A
hely bővelkedik természeti látnivalókban. Kicsik és nagyok
egyaránt élvezték a sétát ebben a szép, napos, kellemes tavaszi
időben.

A tájékozódást útirányjelző oszlopok, és felfestett jelek segítik,
az állomásokon található térkép pedig bővebb ismeretekhez
juttat bennünket.

Állomáshelyek:

- Indító állomás

- Az erdő madarai  - Odútelep

- Tölgyeseink növényvilága

- Félszáraz kaszálórét - Ízeltlábúak

- Nagyvadak, vadgazdálkodás

- Erdőgazdálkodás

- Lejtősztyepprét - Hüllők, kétéltűek

- Mész-, és melegkedvelő molyhos tölgyes erdő

- Öreg tölgy

- Gombák

A séta befejeztével még egy érdekes program várta az érdek-
lődőket: meg lehetett tekinteni a reggel kitett madárhálókat. Az
igazán kitartók még madarat is kaptak apró zsákjaikban. A
gyűrűzés, névadás után ők engedhették útjukra a kis
erdőlakókat. A mi madarunk Anna, a széncinege volt, aki kislá-
nyom féltő kezeiből vígan szállt a magasba.

A nap végén az utolsók között hagytuk el a tanösvényt, és új
élményekkel és tudással telve, boldogan érkeztünk haza. Azóta a
madáretetőnk környékén vendégeskedő madarakat (akiket
most már természetesen nem etetünk, de a téli lakomák
emlékére még vissza-visszajárnak) mindig szemügyre vesszük,
és lessük, vajon köztük van-e Anna.

Köszönjük az élményt Zsuzsa, Erika, Kati!

ZA
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT 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.főo.

2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

GÓLYAHÍR

Bajdó Sándor és Mizsák Andrea 1. gyermeke:
Bajdó Sára Róza

Varga Zoltán és Varga Asztalos Eszter 3. gyermeke:
Varga Benedek

Sok boldogságot kívánunk!
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Új IngaÚj Ingatlanirtlaniroda oda TTelkelk iben!iben!
Keresünk eladó ingatlanokat Telkiben és környékén

értékhatár nélkül! 
Külföldi ügyfélkörrel is rendelkezünk! 

10 éves szakmai tapasztalat! 
Balatoni ingatlanok széles választékával rendelkezünk!

B u d a p e s t - B a l a t o n  B e a c h  I n g a t l a n i r o d a
2 0 8 9  T e l k i , Ö r e g h e g y i  ú t  4 / b .

T e l e f o n : 0 6 - 7 0 / 7 7 3 - 7 9 3 5 .
w w w . b a l a t o n - b e a c h . h u

H é t v é g é n  i s  n y i t v a !
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