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Önkormányzat
Polgármester naplója

Ügyek, bajok, dolgok
Jó és kevésbé jó változások,
fejlesztések és nehézségek várnak ránk a következő időkben. A
következő sorokban röviden
összefoglalom a legfontosabbakat.

Folytatódik a hulladékkezelés,
hulladékszállítás országos átszervezése. A hulladékszállítás
nagy alrendszerét oly módon
alakítja át a szaktárca, hogy az
országban huszonegy nagy
szolgáltató lássa el a feladatot. A
szolgáltatókhoz egy-egy körülhatárolt zóna tartozik majd, ahonnét egy-egy meghatározott
hulladéklerakóba szállítják a kommunális és egyéb hulladékot.

Szerencsétlenségünkre mi olyan zónában vagyunk, ahol több
nagy szolgáltató is verseng a feladatért, több lerakó is üzemel, és
több, nagyobb városhoz köthető érdekkör is harcol a hulladékszállítás lehetőségéért. Tatabánya, Bicske, és kisebb súllyal, de
Székesfehérvár is övig áll a sárban, ebben az iszapbirkózásban. A
régióban működő, európai uniós forrásokból létesült hulladéklerakók nem tudják teljesíteni az előírt forgalmat, mivel osztoznak a régió hulladékán, és a szállítók sem érik el a törvényben
előírt számokat. Ennek komoly következményei lehetnek: sokmilliárdos fejlesztési forrást kell visszautalni, ha a lerakók nem
tudnak előírásszerűen üzemelni. Mivel a szolgáltatók nem
tudtak megegyezni egymással, az irányító hatóság lépett közbe.
Szolgáltatónktól megvonta a működési jogosultságot.
A hatóság forgatókönyve szerint a térségben egy fővállalkozó
tarthatja csak meg a szállítási jogot, a többiek pedig alvállalkozók lehetnek. Aggodalomra egyelőre nincs ok, még nem
mondtunk fel a szolgáltatónak, jelenleg az eljárásrendet igyekszünk tisztázni. Felmondás után is fél évig még szolgáltatnia kell
a szállítónak. Vis maior esetén pedig belép a katasztrófavédelem, és kijelöli azt a szállítót, akinek kötelessége lesz az
esetleges átmeneti időben a hulladékszállítás. Reméljük azonban, hogy eddig nem jutunk el, és a hatósági lépések után rendeződik a helyzet. A közeljövőben azonban biztosan változások
lesznek ezen a területen.

Zajlik a csatornázás és tisztítóüzem tervezése. A tervező és az
irányító hatóság a programiroda és a felelős államtitkár által
korábban megfogalmazottakhoz képest eltérő szempontokat
vezetett elő, és ez megnehezíti az együttműködést. Ráadásul az
elmúlt hónapok tétlen várakozása után csak napok jutnak a
szükséges döntések meghozatalára. A tisztítóüzem bővítésének
koncepciója az üzemeltető által jóváhagyott formában
elkészült, a technológiai döntések szakmai jellegűek, ezeket az
üzemeltető és a tervező határozza meg. A hálózat tervezése
során azonban még vannak nyitott kérdések, és számos
észrevételünk, aminek átvezetése előttünk áll. A cél természetesen az, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbbet
valósítsuk meg, amit a vonatkozó jogszabályok és a mögöttük
álló európai uniós irányelvek lehetővé tesznek.

2017 április

Dolgozunk az MLSZ által támogatott konstrukcióban, TAO források felhasználásával építendő fedett sportlétesítmény megvalósításán. Várjuk azoknak a cégeknek a jelentkezését, akik
átirányítanák adójuk arányos részét az iskola mellett építendő
létesítmény céljára. A cégek ezt az adóhányadot mindenképpen
be kell, hogy fizessék, de ha ezt a célt támogatják, akkor adójuk
egy része nem a NAV-hoz, hanem a TAO kasszába folyik be és
helyben hasznosul. Kérem a cégek jelentkezését, hogy közösen
meg tudjuk valósítani a nemes célt. Az MLSZ már felajánlott
százmillió forintot. Ez páratlan Telki történetében és soha vissza
nem térő lehetőség. Használjuk ki!
Megszületett a döntés az utak javításával kapcsolatban kiírt
pályázatok elbírálásakor. Hamarosan megkezdődik a Rózsa és
Pipacs utcák lehatárolt területeinek felújítása és faluszerte a
kátyúzás. Életben van egy pályázatunk is, amin ha nyerünk, akkor
egyes utcaszakaszokhoz nem kell majd saját forrást felhasználnunk. A Boszorkányvölgy ingatlantulajdonosai körében elhangzott tájékoztató után a megkérdezettek többsége csak abban az
esetben szeretne útépítést, ha külső, pályázati források
bevonásával csökkenteni tudjuk az egy ingatlanra eső költségeket. A közös döntést természetesen tiszteletben tartjuk,
ahogy ezt korábban a csatornázás, közvilágítás esetében is tettük.

Döntött a testület a Harangvirág utcai óvoda fűtéskorszerűsítése tárgyában is. Az egyéb felújítások (linóleumcsere,
nyílászárók javítása, festés, stb.) mellett idén nyáron a teljes
fűtésrendszert lecseréljük, korszerűsítjük. Itt is elbírálás alatt van
egy pályázatunk, ami utófinanszírozásban fedezné a költségeket, de a testület olyan döntést hozott, miszerint ha nem
nyerünk, akkor is belevágunk a felújításba, önerőből.

A testület elutasított egy soklakásos társasházi fejlesztésre
irányuló megkeresést. Számos szempontot mérlegeltünk, az
iskolai, óvodai férőhelyek számától, a közlekedés nehézségein át
a családi házból lakásba költözők lehetőségéig. A testület és a
településtervező álláspontja szerint jelenleg a hasonló, soklakásos fejlesztés több problémát generálna, mint amennyi haszna
lenne Telki számára.
Hamarosan nyit a Príma áruház, az épület már javarészt
elkészült, most a környezet rendezése folyik. Számos kritikai
észrevételünk van ebben a kérdésben, bízom benne, hogy
kivitelező partner lesz a környezet igényeinknek megfelelő rendezésében. Az áruház már keresi az itt dolgozó munkatársakat.

Kérem, figyeljék az önkormányzat álláshirdetéseit is, hisz több
munkakörbe is keresünk munkatársat. Úgy tűnik,Telkiben nem a
munkahelyek száma levés, hanem a munkavállaló, mert a helyek
egy része folyamatosan betöltetlen. Ez a jelenség alátámasztja a
településfejlesztési koncepció megállapításait.
Szép tavaszi napokat, vidám fesztivált kívánok!

Deltai Károly
polgármester
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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.

2017. március 21.
Zöldterületek fenntartása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Hambuch Kert- és Parképítő Szolgáltató
Bt.-t bízza meg az önkormányzat tulajdonában, használatában
lévő extenzív és intenzív gondozású zöldterületek 2017. évi
fenntartási munkáinak elvégzésével.

Útfenntartási pályázat
A testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a tulajdonában
lévő úthálózat 2017. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak
elvégzésére.

Útburkolat felújítás

A képviselő-testület pályázatot írt ki a tulajdonában lévő
úthálózat burkolatának felújítási munkáinak elvégzésére, a Telki,
Pipacs utca I. és II. szakaszára (Rozmaring utca – Búzavirág utca,
Pipacs köz – Rózsa utca), és a Rózsa utcára (Pipacs utca II. szakasz
– Rózsa utca 12.) vonatkozóan.

Kormányzati funkciók

A testület döntött az önkormányzat Magyar Államkincstár által
vezetett, törzskönyvi nyilvántartásába beemelendő, kormányzati funkcióiról.

Március 29.
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Budaörsi
Rendőrkapitányság vezetőjének a helyi közbiztonság helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
az azokkal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját.

Gépjármű beszerzése

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás korábbi ülésén elvi
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Budakeszi Rendőrőrs részére
egy Dacia Duster típusú gépjármű beszerzését támogatja. A
képviselő-testület ülésén döntött arról, hogy a társulás 2016. évi
pénzmaradványának Telkire eső költsége erejéig támogatja a
gépjármű beszerzését.

Társasházak kérdése

A testület meghallgatta Pintér Ferenc településtervező tájékoztatóját a településen létesíthető társasházak kérdéséről.

Kézilabdacsarnok építése
A Budai Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlás-nevelő Központ
tájékoztatót tartott a képviselő-testület részére arról, hogy TAOforrásból építenének egy kézilabdacsarnokot Telki területén. A
projekt megvalósításához egy önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítását kérnék az önkormányzattól. A testület úgy
foglalt állást, hogy megvizsgálja, milyen feltételek mellett tudna
érdemben a kérdésről tárgyalni.

Étkeztetési szerződés
Döntés született arról, hogy a közoktatási intézmények
közétkeztetési feladatainak ellátására a SODEXO Magyarország
Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződést módosítja a testület,
és a közétkeztetési költségek tekintetében, az ebéd esetében
2017. április 1-től 6%-os emelést fogad el. Az áremelés a szülői
befizetések összegét nem érinti.

Beiskolázási terv
A testület elfogadta a Telki Óvoda 2017. évre vonatkozó
beiskolázási tervét.

Bérleti szerződés módosítása
A testület döntött a Telki, Kórház fasor 24. szám alatti ingatlanban található orvosi rendelő bérleti szerződésének
módosításáról, a bérleti díjak mértékét illetően.

Közösségi ház kérdése
A képviselő-testület az elmúlt hónapokban több alkalommal
tárgyalta a közösségi ház megvalósításának lehetőségét. Az
egyeztetések során az az elképzelés körvonalazódott, hogy az új
épület a Jung-ház helyén kerülne megvalósításra. A testület
elfogadta az előkészítés ütemtervét, és felkérte a polgármestert
az építészeti engedélyezési tervekre vonatkozó ajánlatok
bekérésére.

Pályázat visszavonása
A testület úgy határozott, hogy visszavonja a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban benyújtott pályázatát 4
db sportpark megvalósítására.

Közterületi telekrész hasznosítása
A testület úgy határozott, hogy megvizsgálja a hozzá eljuttatott
kérelemben érintett, jelenleg útnak minősülő területrész
zöldterületté történő átminősítésének lehetőségét. Jelen
állapotában nem fogadták be a benyújtott ingatlanbővítési
indítványt, csak ha az összes érintett ingatlantulajdonos
közösen tesz javaslatot a terület megvásárlására.

www.telki.hu
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Pályázat kiírása

A képviselő-testület jóváhagyta a Környezetvédelmi Alap 2017.
évi felhasználására vonatkozó pályázat kiírását.

használt támogatási összeg, illetve a 2017. évre előirányzott
fejlesztési forrás fedez. Az összeg felhasználása az Óvoda-Iskola
Telkiben Alapítványon keresztül történik.

Közbeszerzési terv

Rendelet felülvizsgálata

A testület felülvizsgálta a helyi civil szervezetek támogatására
vonatkozó korábbi rendeletét, és új rendeletet alkotott, amelyben az egységes jogi szabályozás révén a civil szervezetek
számára átláthatóbbá, egyértelművé válik az önkormányzati
támogatási rendszer, megfelelve ezzel a közpénzekből juttatott
támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak is.

Informatikai fejlesztés

A testület a jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadta
a 2017. évi közbeszerzési tervet.

Kitüntető címek adományozása

A testület döntött az önkormányzat által alapított kitüntető
címek idei díjazottjairól.
A témáról bővebben külön cikkünkben olvashat.

A testület úgy határozott, hogy a Pipacsvirág Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola informatikai fejlesztésére 2017ben 2.700.000 forintot biztosít, amelyet a 2016. évi fel nem

Tüdőszűrés 2017
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
községünkben hamarosan tüdőszűrésre kerül sor.

A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely - 18/1998.(VI.3.)
NM rendelet szerinti - rizikócsoportba tartozó munkát
végeznek, így számukra a munkavégzéshez kapcsolódóan
kötelező a szűrés.
A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági
orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkalmassági vizsgálat keretében végzett szűrésről néhány napon
belül szakorvosi leletet adnak ki.

A tüdőszűrés helye:

Ideje:
2017. május 17. (kedd) 8.00 - 14.00
2017. május 18. (szerda) 12.00 - 18.00
2017. május 19. (csütörtök) 8.00 - 14.00
2017. május 20. (péntek) 8.00 - 14.00

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Páty, Csilla von Boeselager
u.3.) munkatársa, Koós Ágnes szerdánként 13-tól 15 óráig tart
fogadóórát Telkiben, a Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetősége: 06-30-694-5776, gyjolet@gmail.com

A szolgálat tanácsadással, segítségnyújtással áll a hozzá forduló
gyermekek és felnőttek rendelkezésére:
-

gyermeknevelési problémák kezelésében,
magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarok esetén,
életvezetési tanácsadással, családi konfliktusok megoldásának elősegítésében,
szociális ellátásokról, támogatásokról való információnyújtással,
hivatalos ügyek intézésében,
munkavállalási tanácsadással,
gyermek veszélyeztetettsége esetén.

Közvetítenek pszichológusi szolgáltatás, jogi tanácsadás,
családterápia, mediáció igénybe vételére.

A személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben
kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, vigye magával!
Telki Önkormányzat

2017 április

Családsegítői fogadóóra
Telkiben

-

Telki Általános Iskola, Tornacsarnok előtér

szb
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Pályázattal csökkentenék a
hozzájárulás összegét
Az önkormányzat és a boszorkányvölgyi lakosok közötti
egyeztetések fontos lépéseként az önkormányzat nemrégiben
kikérte a területen élők véleményét az útburkolat kiépítési és
csapadékvíz-elvezetési fejlesztési program megvalósításával
kapcsolatban.

A 163 érintett ingatlanból 130 esetében adtak le érvényes
szavazatot. A többség, 51% a „C „választ jelölte meg, így amellett
tette le voksát, hogy abban az esetben kíván részt venni az
útburkolat kiépítési és csapadékvíz-elvezetési fejlesztési program megvalósításában, amennyiben további pályázati forrás
csökkenti az előzetesen várható fejlesztési hozzájárulás összegét.

Választások: tartjuk
eddigi elveinket

Veszélyes hulladék
gyűjtése

Talán sosincs elég korán ahhoz, hogy a 2018-as országgyűlési
választások előtt ismét megerősítsük, a Telki Napló és a Telki
Portál továbbra sem kíván az országos politikai kampány színterévé válni.

2017. május 20-án, szombaton 8 és 13 óra között - a helyi
piaccal párhuzamosan - a Telki Polgármesteri Hivatal
parkolójában lehetőség lesz elektronikai és veszélyes hulladék
lerakására.

A folytatásban is eleget teszünk minden tájékoztatási
kötelezettségünknek, így közzétesszük az időpontokat és egyéb
tudnivalókat a voksolásról. Ezek mellett pártállástól függetlenül
a térség jelenlegi, és majdani megválasztott országgyűlési
képviselőjének megadjuk a lehetőséget, hogy a lakosokkal
megossza gondolatait. Előbbit értékelésre kérjük fel, utóbbit terveit illetően kérdezzük majd!

Elektronikai hulladék

Hűtőszekrény kivételével minden hiánytalan elektronikai
készüléket átveszünk.

Veszélyes hulladék

étolaj, zsír
diszperziós és oldószeres festék
oldószer, higító
irodatechnikai hulladékok (toner, festékpatron)
mosószerek
növényvédő szerek
akkumulátorok, elemek
fáradt olaj, olajszűrő
Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Használt gumiabroncsok gyűjtése
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanebben az
időpontban és helyszínen az önkormányzat szervezésében
gyűjtést rendeznek használt gumiabroncsoknak is, így
lehetőség van ezek leadására is.
Telki Polgármesteri Hivatal
www.telki.hu
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Program

A 15. jubileumi Telki Fesztivál
várható programja
2017. május 11. csütörtök

18.30

Cene gál Istán (Cered) és Duhaj Péter (Budapest) festőművészek kiállításának
megnyitója, közreműködnek a Pipacsvirág Általános Iskola és a Kiss Zenede
növendékei (Pipacs Galéria)

2017. május 12. péntek
17.00
18.30
20.00
21.30
18.00
18.15
19.00
20.00
21.30

A Telki Gyermek Táncszínház és a Telki SE Ritmikus és Esztétikus Gimnasztika
szakosztályában sportoló 50 kis- és nagylány bemutatja Mary Poppins című
legújabb, nagyszabású színpadi előadását (Tornaterem)
Hodász András atya beszélgetéssel egybekötött előadása vagy társasjátékdélután, kézműves sör kóstolás, büfé, a parkolóban – a telki cserkészek
szervezésében (Iskola aula és tantermek)
Aurevoir koncert (Tornaterem)
Firefly koncert (Tornaterem)

Pest Megye Értékei Vándorkiállítás - a tárlatot bemutatja és megnyitja Szabó
István, Pest Megye Önkormányzatának elnöke és Deltai Károly polgármester
(Pajta-Faluház)

A nemzetközi szinten is példaértékű modell szerint létrehozott és Balog
Alexandra fiatal telki zongorista-karmester által vezetett International Young
Soloists' Orchestra IYSO szimfonikus zenekari koncertje (Pajta-Faluház)
Fesztivál-megnyitó, az idei Telkiért Érdemérem díjazottjainak köszöntése,
Rosta Mariann fest’ész kiállításának megnyitója, közreműködik az International Young Soloists' Orchestra IYSO kamaraegyüttese (Báder-Magyar ház)
„Arany balladák – másképp”: a Zichy Szín-Műhely színházi előadása Arany
János születésének 200. évfordulójára emlékezve (Pajta-Faluház)

Improvizatív jazz kortárs zenei elemekkel, Kárpát-medencei és a balkáni
népzenei örökséggel ötvözve – ez a Borbély Műhely! (Pajta-Faluház)

2017. május 13. szombat
9.00
9.00
9.00-19.00

10.00-16.00

10.00

11.00-19.00
11.00

Aranyszamár Bábszínház

Bohém Ragtime Jazz Band

Zenés ébresztő faluszerte a már jól ismert Platós Band fúvósmuzsikájára,
teherautóról

Kézműves foglalkozások, játszóház, kirakodóvásár, büfé, kürtős kalács, az
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány standja (Petőfi u.)

HappyCopter helikopter szimulátor kicsiknek és nagyoknak (Pajta előtti tér)

„Nyitott Templom Program” családok, gyerekek és felnőttek részére – betekintés a római katolikus egyházközség, a cserkészek és a Karitász életébe,
ismerkedés műemlék templomunkkal kézműves foglalkozás, játékok,
vetélkedő formájában (Templom és templomkert)

Lélekzuhany Gospel Kórus

A Vaga Banda Gólyalábasok "Óriáscirkusz" című produkciója (Petőfi u.)

Mezőntúli „Kis Pásztor Játszóház” és állatsimogató (56-os emlékmű körül)

Régizene koncert – a XVI-XVII. század kamarazenéje, Szabó Zsolt (gamba),
Kincses Klára (csembaló), Bajnai Berta (furulya) és Kéringer Gábor (furulya)
előadásában (Bordás-ház)
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Young Soloists' Orchestra

Program
11.00
14.00

14.45
15.45
16.00

16.00
17.30
18.00
20.00
21.30

„Az állatok nyelvén tudó juhász” – az Aranyszamár Bábszínház interaktív
előadása gyerekeknek (Nagyszínpad)

A több budapesti gyermekotthon lakói és nevelői által alkotott Lélekzuhany
Gospel Kórus és az együttes vezetője és zeneszerzője, a fáradhatatlan Havasi
Tibor koncertje - közreműködnek a Telki SE Ritmikus és Esztétikus Gimnasztika szakosztályának sportoló-táncosai (Nagyszínpad)
Gyermek és felnőtt mozgáskultúra-csoportok bemutatkozásai: ritmikus gimnasztika, sport-tánc, néptánc, szenior örömtánc (Nagyszínpad)
A Telki Falusütije verseny eredményhirdetése (Nagyszínpad)

ReVoice! kórus

A Telkiben élő művészházaspár, Karsai Zsófia keramikus iparművész és Holló
István szobrászművész vetítéssel összekötött előadást tartanak a
munkásságukról - „DIMENZIÓK” című kiállításuk ugyanitt egész nap látogatható (Bordás-ház)
BRASSDANCE! Réz és tánc. Öt rézfúvós és egy dobos izgalmas találkozása,
ami nélkülözi a zenei műfajok és stílusok megkötöttségét (Nagyszínpad)
A budajenői Ringlein sváb tánccsoport előadása (Nagyszínpad)

A Telki Nőikar és a ReVoice! nemzetközi ifjúsági kórus hangversenye
(Templom)
A Bohém Ragtime Jazz Band fergeteges koncertje (Nagyszínpad)

Táncos buli, avagy utcabál a jól ismert és kedvelt LiMuZs Zenekarral (PajtaFaluház)
BRASSDANCE! Réz és tánc

Falusütije 2017
Kedves Telkiek!
Az idei Telki Fesztivál keretében ismét meghirdetjük a Falusütije
versenyt. A tavalyi tapasztalatokat felhasználva pár helyen
módosítottuk a kiírást.

Előzetes jelentkezéseket a rujakgy@gmail.com címen, illetve a
06-70-621-5308-as telefonszámon várjuk!
Jó sütést kívánunk!

A következő kategóriákban várjuk a süteményeket:

gyermek - 10 éves korig
ifjúsági - 11-től 16 éves korig
felnőtt - házi sütemények
felnőtt - reform és egészségtudatos készítmények
Kérjük, fagyasztást igénylő termékeket (parfé, fagylalt) ne készítsenek, ehhez nem rendelkezünk szakszerű tárolási lehetőséggel.
Az alkotásokat 5 fős szakmai zsűri bírálja el. Minden kategória
első három helyezettje díjazásban részesül, illetve a fesztivállátogatók szavazatai alapján közönségdíjat is kiosztunk. Az abszolút
győztes (zsűri által adott legmagasabb pontszám + legtöbb
közönségszavazat) elnyeri a Falusütije 2017 címet és a vándorkupát.

A sütemények átvétele május 13-án, 10.30 és 11.30 között
történik, a Pajtánál kijelölt helyen. Ezen időpont után nem
tudunk süteményt átvenni!
Kérjük a kedves versenyzőket, hogy a sütemények készítésekor
tartsák be az egészségügyi higiéniai feltételeket és biztonságos
alapanyagokból készítsék műveiket!

A tavalyi abszolút győztes pályamű, Tóth Zoltánné alkotása

www.telki.hu
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Kultúra

Kéz a kézben a siker felé
Interjú az International Young Soloist Orchestra vezetőjével,
a Londonban tanuló Balog Alexandrával, akivel pályájáról,
zenekaráról és a Telkivel történő együttműködésről beszélgettünk.
- Mikor és hogyan került Angliába?

- Ez a harmadik évem az alapképzésen. Előtte Pesten, a Bartók
Konzervatóriumba jártam. Tovább akartam tanulni zongorázni,
és nagy vágyam volt, hogy ezt külföldön tegyem. Amikor a volt
csellótanáromat meglátogattam Londonban, és az ottani
akadémián körbevezetett, álmommá vált, hogy odakerüljek. Így
hát megpróbáltam és szerencsére sikerült bejutnom.

- Mennyire volt nehéz a felvételi vizsga egy idegen
környezetben, idegen hangszeren?
- A zongoristák átka, hogy bárhol is koncertezünk, mindig más
zongorán játszunk, így akarva-akaratlanul is gyakoroljuk az ilyen
helyzeteket. A felvételin pedig még arra sincs lehetőség, hogy
előtte kipróbáljuk a hangszert, közben tapasztaljuk ki, milyen
rajta játszani. Igaz, ezek azért jó zongorák, így nincs olyan nehéz
dolgunk, hanem tényleg csak a finomításokon kell közben
agyalni.

Az első pillanattól fogva főszervezőként segítem az eseményt,
amelyet idén már negyedszer tartunk meg. Első évben, 2014ben a volt tanáraimat hívtam meg fellépni, és nagy csodálkozásomra mindenki hamar lelkes lett. Tizenötben és tizenhatban
aztán már nemzetközivé vált az esemény, mivel sok külföldi
vendég is fellépett, többek között az egyik londoni professzorom.

- Az életem most nagyon jó. Igazából nehezen indult az egész,
mert nagyon nagy a város, és azért én szeretem a nyugalmat.
Egy-két hónapig szenvedtem attól, hogy rengeteg az ember, így
lelkileg nem volt könnyű az indulás. A tanárom, és az egyetem
hangulata, otthonossága azonban sokat segített, és a lakhatással is szerencsém van, hiszen egy barátommal élek együtt.

A zenekar egy még nagyobb volumenű szervezés révén jött
létre. Előtte két-három évig figyeltem a zenészeket a koncerteken és kurzusokon, hogy lássam, ki lehetne ennek a tagja,
emberi és technikai szempontokat egyaránt nézve. A célom,
hogy ezzel a remek társasággal néhány havonta, majd később
egyre sűrűbben fellépjünk és játsszunk szerte a világban. Hivatalosan ötvenen vagyunk, azonban főleg az első időkben biztosan
nem tudunk majd ennyien egyszerre összejönni, így a zenekar
magját adókon kívül vannak beugróink.

- A zenészek általában gyakorolnak, és várják, hogy felfedezzék
őket, ami nem egyszerű a mai világban. A Waldorf
középiskolában azonban belém ivódott a közösségi együttdolgozás, aminek a Bozsoki Zenei Fesztivál volt az első eredménye.

- Azt gondoltam, hogy itt könnyebb lehet az indulás, hiszen van
néhány ismerős család, aki segíteni tud a befogadásban, a szállás tekintetében. A gyakorlás helyszíne kapcsán beszéltem

- Milyen kinn az élete?

- A zenekari vezetés hogyan jött számára?

2017 április

- Tavaly a zenekarával már felléptek Telkiben, a Nyárbúcsúztatón. Miként adódott ez a lehetőség?

Kultúra
Móczár Gáborral, aki nagyon nyitott volt, és az önkormányzat
biztosította számunkra ehhez a Pajtát. Aztán az alpolgármester
úrral kitaláltuk, hogy egy koncertet is adunk a telkieknek a Nyárbúcsúztatón.

Körülbelül harmincöten - fele-fele arányban magyarok és
külföldiek - voltunk itt egy hétig, és az egésznek nagyon jó
hangulata volt. A környezet, a sok zöld, a nyugalom, az emberek
kedvessége mindenkinek nagyon tetszett, és az ittlétünk
remekül összehozta a csapatot.
- A külföldiek honnan érkeztek hozzánk?

- Főleg Londonból, Párizsból és szerte Olaszországból. Még egy
dél-koreai lány is velünk volt.
- A Pajtának jó az akusztikája?

- Igen, mindannyian úgy éreztük, hogy jól szól benn a zenénk.

- A folytatásról beszélne? Úgy tudom, Telkivel együttműködésre készülnek.

- Móczár Gábor a koncert után odajött, és elmondta, szeretné, ha
a korai szakaszban valamilyen módon Telkihez kötődnénk, és
fellépnénk a következő Telki Fesztiválon is. Ennek nagyon
megörültem, hiszen itt születtem és ez igen jó érzés nekem.
Nagy biztonságot ad, hogy Telkiben várnak minket, miközben
éppen a zenekar életének szervezése zajlik. A fellépésre, próbára
lehetőséget biztosít az önkormányzat, ahogyan a szállás
megoldásában is segít. Ezek az egyelőre kis költségvetésünk
miatt nagy segítséget jelentenek.
- Hol lépnek fel legközelebb?

- Májusban a Telki Fesztiválon, ahova Vajda Gergellyel érkezünk,
aki az egyik legjobb magyar karmester. Ő Amerikában (az USAban) él, rendszeresen ingázva New York és Budapest között.
Nagyon lelkes volt a felkérés kapcsán és örömmel jön az
eseményre. Ez egy nagyon jó inspiráció az összes tagnak. Ezt
követően júniusban Orfűn szerepelünk, júliusban pedig a Bozsoki Zenei Fesztiválon.
- Hogyan tovább az Ön, illetve a zenekar életében?

- Mindenképpen szeretnék az alap után a mesterképzésen is
részt venni, ám egyelőre nagy kérdés, hogy Angliában vagy
például Németországban. A zenekar számára szeretnénk több
bázist is kiépíteni, amelyek közül a legfontosabb Telki, és persze
ott van Bozsok, valamint London is.

Nagy feladat a menedzser csapat számára, hogy az ötven tagból
minden eseményen a lehető legtöbben fel tudjanak lépni. Fő
stílusirányunk a klasszikus zene, de szeretnénk a kortárssal is
foglalkozni. Van a zenekaron belül egy régi barokk részleg, de
például alakul egy dzsesszes csapat is, így színesedik a zenei
palettánk.

A zenekar fő célja, hogy a fiatal zenészek karrierjét előre mozdítsa. A nevünkben szereplő Soloist szó pedig azt mutatja, hogy
mindig versenyműveket játszunk, tehát kell hozzájuk szólista,
aki közülünk lép elő. Ennek személye pedig változó, így mindig
más kerül előtérbe.
- Melyik egyéni sikerére a legbüszkébb?

- Voltam Milánóban egy nemzetközi, szóló zongoraversenyen,
ahol két kategóriában is indultam, és mindkettőben harmadik
lettem. Ez egy nagyon jó élmény volt.

- Ha néhány év múlva újra beszélgetnénk, saját
előremenetele szempontjából mire lenne büszke?
- Nagy tervem néhány éven belül egy neves megmérettetésen,
Chopin- vagy Csajkovszkij-versenyen helyezést elérni. Ami
pedig ennél is fontosabb, hogy mindig igazán jól csináljam, amit
csinálok.

- Egyénben vagy zenekarban gondolkodik inkább a jövője
tervezésekor?

- Ez a kettő összefügg. Sokat dolgozom a szólista mivoltomon,
azonban főleg azt tartom szem előtt, hogy a zenekarral sikerüljön elismertté válni - úgy gondolom, ez egy sokkal szebb cél.
Ha befutunk, akkor pedig nagyon szeretném, ha mindent
meghálálhatnánk majd azoknak - Telkit kiemelve -, akik a kezdetekben segítettek.
Szilágyi Balázs

www.telki.hu
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Közösség

Ők az idei díjazottak
Maronicsné Dávid Anna 25 éve él családjával Telkiben. Először
Budajenőn dolgozott, iskolánk felépülése, és a felső tagozat
indulása óta Telkiben tanít, földrajzot és rajzot. Az iskolai
énekkarok munkájában is aktívan részt vállalt. A pályán töltött
39 év alatt sok tehetséges diákban ébresztette fel a művészetek
iránti érdeklődést, és segítette, vezette őket.
A közösségi életnek is alakítója, tevékeny résztvevője volt és
maradt a mai napig. Először Budajenőn, majd Telkiben is kitalálta, megszervezte, rendezte a "Komolyzene játékosa" címet viselő
koncertsorozatot, ami mind a két faluban rendkívül népszerű
volt, gyerekek és felnőttek körében egyaránt. Sok emlékezetes
koncert fűződik a nevéhez: neves és pályájuk kezdetén lévő
előadók egyaránt megfordultak az általa szervezett rendezvényeken.

A fiatalabb korosztály bevonásával indította el a betlehemezést
és a Falukarácsony programot. Ezt követően egy pedagógus kollégájával közösen felélesztették a Székely Betlehemes hagyományát, amit 2016-ban már 15. alkalommal adtak elő Szenteste
napján Telkiben és Budajenőn. Az előadás számos meghívást
kapott Magyarországon és a határon túl is bemutatták. Közben
a Székely körrel egy másik előadást is létrehoztak, a Székely
fonót, amivel szintén számos fellépésük volt itthon és külföldön
egyaránt.
2002 óta minden évben ő szervezi a Falukáposztája utáni
táncházat, amely szintén sok embert megmozgató, népszerű
rendezvény.

Maronicsné Dávid Anna a telki templom szkoláját is vezeti, rendszeresen szolgálnak a vasárnapi miséken és ünnepek alkalmával.
Kiemelkedő pedagógusi munkája és a közösségért végzett
tevékenysége alapján Telki község képviselő-testülete Telki
Érdeméremmel díjazta.

Samreth-Nimol Kánid jelentős szerepet játszik a település
sportéletének fejlesztésében, sportközösségének építésében.
Mind magánéleti példájával, mind a sportban személyesen és
tanítványai által elért eredményeivel közmegbecsülést vívott ki
a településen. Állhatatos és kitartó munkával öt évvel ezelőtt
életre hívta a Telki Taekwon-do Sportegyesületet.

Kánidot Telkiben szinte mindenki ismeri. Elkötelezett munkájával, igényességével fontos szerepet játszik abban, hogy a Telkiben élők számára a sport a település egyik meghatározó vonzereje. Kicsiket, nagyokat, fiatalabbakat és idősebbeket tett a
mozgás szerelmesévé, bevezetve őket a taekwon-do és a keleti
harcművészet varázslatos világába. Sokakat meg tudott győzni
arról, hogy képesek meghaladni saját korlátaikat, és magasabb
szintre emelhetik szellemük és testük összhangját.

Keményen dolgozó, egymást segítő helyi közösséget teremtett.
A klub által kínált tevékenységek nem csupán az egészség
megőrzését szolgálják, hanem olyan képességek fejlesztéséhez
is hozzájárulnak, mint a kitartás, a helyes önértékelés, a
felelősségérzet, a döntési helyzetekben való helytállás, a
segítőkészség. Az évközi kemény munka mellett a nyári táborok,
közösségi programok szervezése erősíti ezt.
2017 április

Jó látni, hogy a sport közösségteremtő erővé válik! A klub ritka
példája a nemzedékek közötti harmonikus együttműködésnek,
hiszen az edzések közös sportolási élményhez juttatják a
résztvevőket kortól függetlenül. Szívet melengető tapasztalni,
ahogyan a fiatalok és idősebbek önzetlenül segítik egymást a
gyakorlatok helyes elsajátításában.

A Telki Taekwon-do Sportegyesület létrehozásával, versenyeken,
vizsgákon való részvétellel ismertté tette településünk nevét a
sportág tágabb közösségében is. Fáradhatatlan, tökéletességre
törekvő edzői munkájának számos eredménye van. Egyik
versenyzője (lánya, Sepp Yvette) 2. helyezést ért el a 2015-ös taekwon-do világbajnokságon Olaszországban, emellett világkupa 3.,
országos bajnokság 1., Európa-kupa 2. helyezést is szerzett a
2014 óta rendezett versenyeken. Másik versenyzője (fia, Sepp
Márton) 2016-ban országos bajnokság 3., és világkupa 9.
helyezést szerzett. A 2016-os Diákolimpián Szabó Panna 3.,
Schweitzer Ádám 9. helyezést ért el 30 klub 250 versenyzője
közül.

Családja jelen van munkájában is. Férje és gyermekei aktív
támogatói törekvéseinek. Közös példamutatásuk, a hétvégéken,
vizsgákon, táborokban való részvételük, segítő jelenlétük nem
csak a közös sportolás élményét erősíti, hanem azt az érzést is,
hogy jó ehhez a közösséghez tartozni.
Kiemelkedő munkássága és a közösségért végzett
tevékenysége alapján Telki község képviselő-testülete Telki
Érdeméremmel díjazta.

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.

Közérdekű

Gyermekortopédiai központ lett a
budaörsi egészségház
Körzeti gyermekortopédiai központ lett
a Budaörsi Egészségügyi Központ. A feladat ellátása érdekében az egészségház
ortopédiai osztályán a keddi napot teljes
egészében a gyermekeknek szentelik,
hiszen a környező települések összes
gyerekének kötelező ortopédiai vizsgálatait itt kell elvégezni.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a
Budaörsi Egészségügyi Központot jelölte ki körzeti gyermekortopédiai központnak. A nagy felelősséggel járó feladat azt jelenti, hogy Telkitől Zsámbékon át Herceghalomig összesen egy
tucat település valamennyi gyermekének rendszeres ortopédiai
vizsgálatát itt végzik el.

„A gyermekek életének első két évében összesen öt szűrővizsgálatot kell elvégezni, mert ebben a korban felismerhető és
kezelhető számos olyan elváltozás, amelyeken később már nem,
vagy csak komoly beavatkozásokkal lehet javítani – mondta dr.
Csákányi László, az intézmény ortopéd főorvosa. Ilyen elváltozás
a csípőficam, a dongaláb, valamint a ferde nyak, illetve a gerincfejlődési hibák. – Ezek az elváltozások a korai gyermekkorban
felismerve 98 százalékban tökéletesen, azaz bármilyen
maradandó nyom nélkül gyógyíthatók” – mondta a főorvos.

A budaörsi gyermekortopédiai központ által ellátott
települések: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs,
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős,
Telki, Tök, Zsámbék.
A gyermekek kétéves kora után a láb deformitásait is kötelező
szűrésekkel kell vizsgálni, mert a lúdtalp és a többi elváltozás a
későbbiekben nehezen kezelhető csípő- és gerincbántalmakhoz vezet. Hatéves kortól már az iskolákban vizsgálják a gerincferdülést, ami tipikusan ebben az életszakaszban alakul ki, és
sok esetben visszafordítható, illetve megállítható vagy –
legrosszabb esetben – lelassítható. Az Egészségügyi Központ
igény esetén természetesen a további kórházi, illetve egyéb
intézményes ellátás megszervezésében is közreműködik.

„Nagy megtiszteltetés, hogy az ÁNTSZ Budaörsöt választotta,
amiben talán közrejátszik az is, hogy az Egészségügyi Központ jó
kapcsolatot ápol a helyi Illyés Gyula Gimnáziummal, ahol a
kezelésekhez szükséges gyógyúszás felkészült szakemberek
segítségével megoldható” – mondta a főorvos.

A nagy felelősséggel járó feladat ellátása érdekében az
Egészségközpontban az ortopédiai rendelés keddi napját teljes
egészében a gyermekeknek szentelik.

Tanévzáró Egészség klub
Tematikus alkalmaink során együtt elkészíthetünk és büntetlenül megkóstolhatunk egészséges és finom ételeket,
italokat. Közben körbejárjuk a különböző étkezési szokásokat,
diétákat, recepteket cserélünk. A program célja - a diétás
közösség formálása mellett - megmutatni azt, hogy az
egészséges étel is lehet finom.
Egyre melegszik az idő. Megjelennek a finomabbnál finomabb
primőr zöldségek, a zamatos eper. Sütés, főzés nélkül készítünk
hideg leveseket, salátát és gyorsan elkészíthető desszerteket,
frissítő italokat. Közben megismerhetjük a tej-, cukor-, és gluténhelyettesítő alapanyagokat.

Időpont: 2017. június 2. (péntek) 18:00-20:00
Helyszín: Pajta

Téma: Gyorsan elkészíthető vitaminbombák

Minden glutén-, tej-, szója- és cukormentesen készül. Gyerekek
segítségére is számítunk!
Várunk szeretettel minden egészséges ételre/életre vágyó
érdeklődőt!

Korsós Gabriella
vendéglátó szaktanár, diétás gyakorlati oktató

www.telki.hu
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Jin és Jang jegyében
Aki olvasta már Acsai Roland egy-egy kötetét, megtapasztalhatta különleges hangulatukat. Azt pedig, hogy mindez mennyire
belülről fakad, éppen az olyan író-olvasó találkozókon lehet
megérezni, mint amilyen az április 7-i irodalmi délután volt Telkiben, a Hold Otthonban.

Talán akkor érthetjük meg igazán a Radnóti-díjas író, költő,
műfordító finn tematikájú verseinek lényegét, ha közben tudjuk,
milyen hatással voltak rá ottani élményei - a tiszta tájak tiszta
mondatokban köszönnek vissza. Japánban pedig ugyan még
csak képzeletben járt, mégis magával ragadta a kultúra, a
manga, a karaoke vagy éppen a vándormotívumként nála
gyakran felbukkanó cseresznyefa-virágzás.
Lírai fantasy-jei stílusteremtőek, egyedülálló lehetőséget ad fantáziája korlátlan szárnyalására a világvége utáni világ
megálmodása (a disztrópia). Nem mindenki tudja Acsai Rolandról, milyen rengeteg fantasy regényt fordított már magyarra. Ő
azonban büszkén jegyzi meg olykor-olykor a tömegközlekedésen utazva egy-egy fanatikus olvasónak:„ezt én fordítottam!”

A nappalból közben alkonyat lett, a nagy ablakban, a beszélgetés és felolvasás hátterében szinte lírai érzés volt látni, amint
egy őzcsorda szaladt a természetben. Az egész délután hangulata egyedi volt, az író lelki békéje, és nem utolsósorban kiváló
humorérzéke teljes mértékben áthatotta.
szb
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Aranyérem az Országos Sakk
Diákolimpián
2017. április 12-e és 14-e között Miskolcon került megrendezésre az Országos Egyéni Sakk Diákolimpia, a megyei és a
fővárosi diákolimpiákon dobogós helyen végző és továbbjutó
533 diák részvételével.

A 9 fordulós megmérettetésen iskolánkat képviselő diákok az
alábbi szép eredményeket érték el:

Juhász Anna, az Amatőr lányok 2. korcsoportjában indulva a 13.
helyen végzett.
Szabolcsi László pedig az Amatőr fiúk 4. korcsoportjában a 15.
helyen zárta a versenyt.

Persányi Barnabás a legnépesebb korcsoportban, az Értékszámos fiúk 3. korcsoportjában veretlenül lett aranyérmes, így ismét
elnyerte a Magyarország Diákolimpiai Bajnoka címet. Barnabás
egyébként pár hete kapta meg a Nemzetközi Sakkszövetségtől
a FIDE mesteri címet, így ma ő Magyarország legfiatalabb FIDE
sakkmestere.
Gratulálunk diákjainknak és Pregitzer György tanár úrnak a
gyerekek lelkes és sikeres felkészítéséhez!

www.telki.hu
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„Itt dolgozni egy felüdülés,
jutalomjáték”
- 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 Pregitzer
György sakkoktatóval beszélgettünk.
Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

Hatodik éve, amióta intézményi szinten elindult a sakkoktatás.
Előtte egy évig próbaképpen két harmadikos osztályban tanítottam, és ezen időszak végén a mérések is bizonyították,
komoly hatással van a gyerekekre a sakk.
Mennyire népszerű a sakk az intézményben?

Nagyon! Szinte nincs is olyan, aki ne sakkozna. Azzal a néhány
gyerekkel, aki „bojkottál”, leülök beszélgetni, játszunk néhányat,
és ezután nekik is hamar megváltozik a véleményük.
Milyen pozitív hatásai vannak a sakknak?

Nagyon hosszú lenne felsorolni. A sakk nálunk nem cél, hanem
eszköz. Rajta keresztül a többi tantárgynál is pozitív eredményeket érnek el a diákok. Általa fejlődik a rövid és hosszú távú
memória, a képzelőerő, a szabálytudat, a taktikai érzékenység, a
számolási képesség és még folytathatnánk sokáig. Olyan ez,
mint a sportban az edzés, csak itt az agyat tornáztatjuk,
„erősítjük”.

Gratulálunk a szép eredményekhez, amelyeket a telki
gyerekek rendszeresen elérnek komoly versenyeken!

A telki iskola mindig jól szerepel a sakkversenyeken, és más tantárgyakban, elsősorban a matematikában is remek eredményeket érnek el a gyerekek. Persányi Barnabás most nyerte
meg korcsoportjában a Magyar Diákolimpiát, így hivatalosan is
korosztálya legeredményesebbje hazánkban. Eközben pedig
nemrég matematikából is országos versenyt nyert. Ő egészen
biztosan nagy jövő előtt áll, FIDE-mesterként már csak két
lépésre van a csúcsot jelentő nemzetközi sakknagymesteri
címtől.
Melyek a további elképzelései a jövőre nézve?

Van egy tervem. Zsámbékon az NB II-es sakkcsapat vezetője
vagyok, és ide leigazoltam tizenkét telki gyereket. Ősszel lesz a
nemzeti ifjúsági csapatbajnokság, amelyen így ők is elindulhatnak.

Telkiben egyébként sok az ügyes, lelkes gyermek. Csak rajtuk
múlik, hogy milyen pályát futnak be, a telki szülők támogató
hozzáállása pedig rengeteget segíti őket. 1980 óta tanítok, sok
iskolában megfordultam már, így tudom, itt dolgozni egy
felüdülés, jutalomjáték a nyugdíj előtt.
szb
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A hónap rendezvénye:
tavaszi irodalmi délután
A Költészet napja alkalmából a Kokukk Egyesület már hosszú
évek óta szervezi meg áprilisban tavaszi irodalmi délutánját. A
kortárs hazai irodalom jeles képviselőit Telkibe elhozó programsorozat házigazdája Molnár Krisztina Rita.

A néha családias, olykor pedig sokakat megmozgató rendezvénynek sokáig a Harangvirág utcai óvoda szolgált
helyszínéül, tavaly óta viszont „átköltözött” a Hold Otthonba. Az
elmúlt években olyan neves vendégek voltak meghívottjai, mint
például Háy János, Szabó T. Anna, Szlukovényi Katalin, Imre Flóra
és Acsai Roland.
Nagy köszönet illeti a főszervezőt, a Telkiben élő Molnár Krisztina Ritát - aki maga is elismert költő- és írónő -, hogy áldozatos
munkájával évről évre településünkre csábítja napjaink legsikeresebb magyar íróit, költőit.

szb
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Hasznos tudnivalók az altatásról
Az állatorvos „altatást” javasolt egy beavatkozáshoz –
aggódnom kell?
Kedvenceink esetében bizonyos beavatkozások, illetve műtétek
esetén nyugtatás, bódítás vagy „altatás” gyakran válik szükségessé.

Bódításról akkor beszélünk, ha teljes érzéstelenség nem szükséges, de fontos, hogy az állat nyugodt legyen, és a beavatkozást
stressz- és fájdalommentesen eltűrje (pl. idegen test eltávolítása
a hallójáratból, agresszív állat vizsgálata). Az anesztézia teljes
érzéstelenséget jelent, amely állapotban műtétek is elvégezhetőek. Nem közismert, hogy a bódítás és az altatás
(anesztézia) a gyakorlatban nem két teljesen különböző beavatkozás, sok esetben az altatószerek mennyiségétől függ, hogy
bódítás vagy anesztézia következik be.
Önmagában egyik beavatkozás sem veszélyes. A nyugtatás,
bódítás, és az anesztézia kockázata is sokkal inkább attól függ,
hogy milyen hatóanyagokat, milyen protokoll szerint használnak. Idős, beteg állatok is minimális kockázattal „altathatók”, ha
az altatási protokoll megfelelően van megválasztva.
Hogyan történik szakszerűen az altatás?

A megfelelő biztonság érdekében bódítás, altatás előtt minden
esetben fontos az állat alapos fizikális vizsgálata.

A tervezett hosszabb beavatkozások előtt minden esetben
vérvétel javasolható. Ennek célja a lappangó, még tünetekkel
nem járó, az altatást esetlegesen befolyásoló belgyógyászati
problémák kiszűrése (vese-, és májprobléma, vérképbeli elváltozások, cukorbetegség, véralvadási zavar).

A bódítás, altatás előkészületei

A műtét előtt vénakanül behelyezése szinte kivétel nélkül javasolt, amelyen keresztül az állat infúziót kap az altatás ideje alatt.
Az infúzió azért szükséges, mert az altatószerek általában
csökkentik a vérnyomást és a vérátáramlást az egyes szervekben, az ennek következtében kialakuló oxigén- és táplálóanyaghiány a későbbiekben káros folyamatokhoz vezethet. Ezt
megelőzendő az infúzió a vérnyomás fenntartásában játszik
fontos szerepet.

Az altatási folyamat akkor a legbiztonságosabb, ha fokozatosan,
lépésről lépésre történik. A „premedikáció” során adott gyógyszerek arra szolgálnak, hogy a stresszes állat megnyugodjon,
félelmei oldódjanak. Így a műtéti előkészületek könnyebben, az
állattal való küzdelem nélkül elvégezhetőek, és ami még
fontosabb, az állatnak se lesz rossz élmény a beavatkozás. Ezt
követően adhatók be az altatás bevezetésére szolgáló szerek,
amelyek a bódult állapotot fokozatosan mélyítik alvássá.

Az altatógéppel (altatógázzal) történő altatás előfeltétele a légcsőtubus behelyezése a légcsőbe, mert ezen keresztül fogja az
állat az altatógázt belélegezni.

De minden típusú anesztézia során létfontosságú, hogy oxigén
adható legyen a légcsőtubuson keresztül, akkor is, ha nem
altatógázzal történik az anesztézia, hanem vénás úton kapja az
altatószert. Esetleges komplikáció esetén a légcsőtubuson
keresztül végezhető mesterségesen lélegeztetés.

Mi történik az altatás/bódítás során?

Rizikópáciensek esetében különösen, de egyéb esetekben is a
legbiztonságosabb módszer az altatógépi altatás. Fontos az állat
testhőmérsékletét melegítéssel optimális keretek között tartani.
Ez azért fontos, mert az altatószerek csökkentik a testhőmérsékletet, ami a belső szervek lassult anyagcseréjét eredményezi.
Az altatás/bódítás utáni teendők

Az ébredező állatot célszerű biztonságosan elhelyezni és a teljes
ébrenlétig gondosan megfigyelni.

A beavatkozást követően – függetlenül attól, hogy altatás vagy
bódítás történt – minden esetben az állatot az ébredése során
melegítőpárnával és/vagy infralámpával javasolt melegíteni,
mert ekkor még a hőszabályozás nem mindig megfelelő.
Egyidejűleg a szívverésszámot, légzésszámot, nyálkahártyákat
és az állat viselkedését is fontos ellenőrizni az ébredezési időszakban.
Amikor az összes fizikális paramáter normalizálódott, és az állat
állapota stabil, akkor bocsátható haza. Így számos komplikáció
elkerülhető.

Összefoglalva, a mai korszerű aneszteziológiai protokollok mellett kisállatok bódítása, „altatása” megfelelő felkészültség és
körülmények mellett ugyanolyan biztonsággal elvégezhető,
mint emberek esetében.
Összeállította: dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ
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Közérdekű
Hirdetés
Hirdessen nálunk!
Érdeklődjön a hirdetési
lehetőségekről!

A hirdetések árairól, és a jelentkezés
feltételeiről a Telki Napló és a Portál 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.

Vegyen közművesített földterületet (vízzel és
árammal) a Zsámbéki-medence legszebb részén,
Tökön, a Nyakas-hegy keleti lejtőin!

Művelési ág

Erdő
Gyümölcsös
Szántó
Szántó pincével
Szántó
Szántó

Hrsz.

1467-9
1513-4
1330-1
1369
1491-2
1517-9

Terület (m2)
12 292
3 426
2 938
3 144
5 550
8 764

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:

20/ 939 0953, 30/ 606 9828

2017 április

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.főo.
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

Új Inga tlanir oda Telk iben!

Keresünk eladó ingatlanokat Telkiben és környékén
értékhatár nélkül!
Külföldi ügyfélkörrel is rendelkezünk!
10 éves szakmai tapasztalat!
Balatoni ingatlanok széles választékával rendelkezünk!
Budapest-Balaton Beach Ingatlaniroda
2 0 8 9 Te l k i , Ö r e g h e g y i ú t 4 / b.
Te l e f o n : 0 6 - 7 0 / 7 7 3 - 7 9 3 5
www.balaton-beach.hu
Hétvégén is nyitva!
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Sok boldogságot kívánunk!

Telki Község Önkormányzata
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Következő számunk lapzártája:
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Hirdetési díjak befizetési határideje: május 11.
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06-26/ 920-806; munkaugy@telki.hu
www.telki.hu
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