


A településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján
megkezdtük a Települési Arcu-
lati Kézikönyv készítésének és a
hozzá kapcsolódó rendeletnek
az előkészítését.

A feladat kötelező, költsége
megközelítőleg hárommillió
forint, ehhez központi támoga-
tást jelenleg még nem kaptunk,
várhatóan egymillió forint fela-
dattámogatást igényelhetünk
majd.

A Települési Arculati Kézikönyv
nem azonos a Helyi Építési Szabályzattal, ebben a dokumentum-
ban olyan elemek kerülnek szabályozásra, amelyek a település
látható arculatára vonatkoznak.

A dokumentum készítése során szeretnénk minél szélesebb kör-
ben tárgyalni a felmerülő kéréseket, ezért partnerségi egyez-
tetést és fórumot tartunk. Előzetes munkaanyag jelen esetben
nincs, és az egyeztetés csak azokra a területekre tér ki, amelyek
Telki arculatával, vizuális jellemzőivel kapcsolatosak.

Zajlanak az útjavítások és kátyúzások. A legfontosabb előrelépés
a Pipacs, Rózsa utcák zónájában a teljes körű útfelújítás, amire
már nagyon nagy szükség volt, de korábban nem jutott rá forrás
vagy figyelem.

Újabb szakaszába ért két fontos tervezési munka is. Az orvosi
rendelő eredeti tervét orvos-technológus szakértő bevonásával
racionalizáltuk. Mire e sorok megjelennek, talán már a felügyelő
hatóságok jóváhagyását is megkapjuk.

A csatorna fejlesztés első tervi szakasza lezárult, a következő
lépésben már a kisebb léptékű résztervezések kezdődnek meg.

Nyitásra kész és a lap megjelenése körül meg is nyit a Príma
áruház. Ezzel Telki ellátásbiztonsága egy nagyságrenddel javul
az alapvető árucikkek területén.

A hulladékszállítás terén hivatalos tájékoztatást kaptunk az
illetékes hatóságtól, miszerint szolgáltatónk valóban elveszí-
tette jogosultságát, így öt hónap felmondási idő után várhatóan
szolgáltató váltás fog történni. Ennek részleteiről még nincs
információnk, várhatóan központi, csoportos közbeszerzés lesz
a régió egészére.

Hamarosan véget ér a tanév és ez egyben azt is jelenti, hogy
megkezdődnek az intézményi felújítások. Idén elsősorban a
Harangvirág utcai óvodára koncentrálunk. Teljes fűtéskorsze-
rűsítés mellett számos kisebb felújítás, karbantartás történik
majd meg.

Deltai Károly
polgármester
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A Telki Otthon Kft. kérelme

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
támogatja a Telki Otthon Kft. Helyi Építési Szabályzat
módosítására vonatkozó kérelmét, a Telki 1258-as és 1260-as
helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó társasházak
kérdésében.

Kátyúzási munkák

A testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő úthálózat 2017. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak
elvégzésére kiírt pályázaton a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Puhi-Tárnok Kft.-t jelöli ki győztesnek.

Útburkolat felújítási munkák

A képviselő-testület korábban 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. Ennek eredményeként a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Puhi-Tárnok Kft.-t jelölték ki
győztesnek.

Arculati Kézikönyv

A testület felkérte a polgármestert, hogy a Települési Arculati
Kézikönyv elkészítésére, valamint az ehhez kapcsolódó ren-
deleteknek és jogszabályi követelményeknek megfelelő
egyeztetések lebonyolítására kössön szerződést a KASIB Mérnö-
ki Iroda Kft-vel.

Partnerségi egyeztetés szabályai

A képviselő-testület megalkotta a településfejlesztéssel,
településrendezési és településképi feladatokkal összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 10/2017. (V.2.) önkor-
mányzati rendeletét.

Pályázat benyújtása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium
által kiírt,„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása” című, 70%-os kapacitás-kihasználtságot
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény - infrastrukturális
kapacitás-bővítéssel nem járó - fejlesztése, felújítása alcélú
pályázaton részt vesz. Ennek keretében a Harangvirág utcai óvo-

daépület fűtéskorszerűsítésére nyújtanak be pályázatot. Az el-
nyerni kívánt támogatás összege 14.667.166 forint, amelyhez az
önkormányzat bruttó 2.588.323 forint önrészt biztosít (a
település 2017. évi költségvetésének általános tar-
talékkeretéből).

A testület a pályázat eredményétől függetlenül a beruházást
megvalósítja, azt a pályázat benyújtását követően megindítja.
Tudomásul vette, hogy a pályázat sikertelensége esetén a meg-
valósításhoz szükséges forrásokat a 2017. évi költségvetés tar-
talékkeretének terhére biztosítja.

Ingatlan tulajdonjogának felajánlása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Alsó-völgy utcai,
1257/1-es helyrajzi számú ingatlan, beépítetlen terület tekin-
tetében ajándékozási szerződést köt annak tulajdonosával.

Beszámoló a víziközművek
üzemeltetéséről

A testület elfogadta az ÉDV Zrt. 2016. évi üzemeltetésre
vonatkozó ívóvíz- és szennyvízágazati beszámolóját.

Tulajdoni hányadok felajánlása

A testület döntött arról, hogy a Telki 1256/2 helyrajzi számú
ingatlanban található tulajdoni hányadok megszerzésére
65/910 tulajdoni hányad erejéig adás-vételi, és 78/910 tulajdoni
hányad erejéig ajándékozási szerződést köt.

Május 8.

Intézményvezetői megbízás

A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la megbízott intézményvezetőjének megbízása 2017. augusztus
15-én lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma pályázatot hirdetett az iskola intézményvezetői fela-
datainak ellátására. A felhívás alapján a vezetői megbízás
határozott időre, 2017.08.16-tól 2022.08.15-ig szól. Az
intézményvezető kiválasztásáról az erre jogosultak - köztük az
önkormányzat - véleményének kikérése után az oktatásért
felelős miniszter dönt.

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelenleg
megbízott igazgatónőként a Pipacsvirág iskolában dolgozó
Dudits Krisztina Katalin kinevezését támogatja.

szb

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.
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Fórum a Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséről
és településképi rendelet megalkotásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, arról, hogy Telki község
Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai
alapján megkezdte a Településképi rendeletét megalapozó
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.

A dokumentum készítése során az érintett lakosság minél széle-
sebb körének bevonása érdekében a Kormányrendelet 43/A. §
(2) bekezdése alapján a polgármester a Településképi Arculati
Kézikönyv készítésének megkezdéséről tájékoztatja a part-
nereket.

A partnerek körének meghatározásáról, értesítésük módjáról a
településfejlesztéssel, településrendezési és településképi fela-
dataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló,
1/2017. (V.2.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadóak. Ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok,

településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv
és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:

a) Telki közigazgatási területén élő, állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

b) Telki közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel
és településrendezéssel összefüggésbe hozható, és ott
székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) Telki közigazgatási területén székhellyel rendelkező,
működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő egy-
házak közül azok, akik az adott eljárás előzetes tájékoztatási,
vagy véleményezési szakaszában az eljárásban való
részvételi szándékukat jelzik, vagy lakossági fórumon
szóban, írásban javaslatot, észrevételt tesznek.

A partnerek a Településképi Arculati Kézikönyv, a településképi
rendelet készítésével kapcsolatban, valamint a Helyi Építési
Szabályzatnak a településképi követelményekkel kapcsolatos
rendelkezéseivel kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt,
javaslatot tehetnek.

A javaslatokat, véleményeket 2017. június 18-ig írásban kell  a
polgármesterhez eljuttatni, a következő elérhetőségen
keresztül: hivatal@telki.hu, vagy postai úton a Polgármesteri
Hivatal címére (2089 Telki, Petőfi utca 1.) címezve.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó
lakossági fórumra, amelynek időpontja: 2017. június 12.
(hétfő), 18:00.

Helye: Pipacsvirág Magyar Angol Két - Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, ebédlő

Deltai Károly
polgármester

Tájékoztató és meghívó lakossági
fórumra

Igazgatási szünet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Telki Polgármesteri
Hivatal 2017. július 17-e és
augusztus 4-e között igazgatási
szünetet tart. Ennek időtartama
alatt a hivatal ügyeleti rendben
tart nyitva, hétköznapokon 8-tól
12 óráig.

Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre nem kerül
sor, de valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyama-
tosan benyújtható.

dr. Lack Mónika
jegyző

Kátyúzási és útfelújítási
munkák

Az önkormányzat a tulajdonában lévő úthálózat idei fenntartási,
kátyúzási munkáinak elvégzésével, valamint 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.)
vonatkozó útburkolat felújítással pályázat útján a Puhi-Tárnok
Kft-t bízta meg.

A munkálatok május közepén indulnak. A kátyúzás során először
az aszfalttal borított szakaszokkal kezdenek, majd áttérnek a
mart aszfaltos javításokra. Az útburkolat felújítás várhatóan
lapzártánkat követően, ám még megjelenésünk előtt, május
folyamán megtörténik.

szb
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Hamarosan véget ér a tanév, és mire lapunk megje-
lenik, beköszönt a nyár. Ennek apropóján a rendőrség
bűnmegelőzési tanácsaiból szemezgettünk.

Gyermekek védelme
Kérjék meg gyermeküket, hogy ha elmegy otthonról, mondja
meg hová megy, kivel találkozik, mikor ér haza. Ismerjék meg
barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét. Ez nem a bizalmat-
lanság jele, hanem a gondoskodásé.

A gyermekek a késő esti órákban lehetőség szerint ne tartózkod-
janak közterületen. Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat,
valamint emlékezetből tudják szüleik telefonszámát is.

Az ingatlanok biztonsága
A nyári szabadságolások miatt a lakásokra, családi házakra,
nyaralókra a betörők fokozott veszélyt jelentenek. A viszonylag
alacsony kockázat csábítja a rossz szándékkal közeledőket. A
betörések ellen az előrelátás a leghatékonyabb fegyver, ezért
fontos, hogy gondoskodjanak ingatlanuk megfelelő
zárhatóságáról. Amennyiben hosszabb ideig lesznek távol a
házuktól, egy megbízható szomszédot kérjenek meg, hogy
időnként nézzen rá az ingatlanra és ürítse a postaládát.

Mivel a kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni, ezért kössenek
megfelelő biztosítást is. Amennyiben mégis betörtek, vagy
betörésre utaló jeleket fedeztek fel, úgy haladéktalanul értesít-
sék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es hívószámon.

Strandlopások
A nyári időszakban kedvelt fürdőzés rengeteg bosszúságot
okozhat, ha nem tesszük meg a tőlünk elvárható óvin-
tézkedéseket. A védekezés legjobb módszere a megelőzés.

Mielőtt járművüket a parkolóban hagyják, győződjenek meg
arról, hogy a járműben látható helyen nem hagytak semmiféle
tárgyat, ami csábíthatja a tolvajt. A strandon, nyaralóhelyen
értékeiket helyezzék el értékmegőrzőbe, a csomagjaikat ne
hagyják őrizetlenül. A strandolásra értékes tárgyakat ne
vigyenek magukkal.

Külföldön is biztonságban
Külföldre utazáskor ismerjék meg a felkeresendő ország leg-
fontosabb szabályait, szokásait. Kiutazás előtt kössenek utas- és
balesetbiztosítást. Soha ne váltsanak pénzt illegális
pénzváltóknál. A szállodában vegyenek igénybe széfet, érték-
megőrzőt.

A magyar állampolgároknak Magyarország teljes jogú schen-
geni csatlakozását követően is maguknál kell tartaniuk személy-
azonosításra alkalmas irataikat.

Ha külföldön úti okmányaik elvesztek, vagy ellopták azokat,
feltétlenül vetessenek fel erről jegyzőkönyvet a helyi rendőrsé-
gen, és a rendőrségi jegyzőkönyv birtokában forduljanak az
illetékes magyar külképviselethez.

Tanácsok a nyugodt nyárért

Változott a háziorvos
elérhetősége

Értesítjük a telkieket, hogy
Dr. Kiss-Leizer Márta
háziorvos mobiltelefon-
száma megváltozott.

Új elérhetősége:
06-31-784-1086

Az orvosi rendelő további elérhetőségei változatlanok.

Háziorvos
- Dr. Kiss-Leizer Márta: 06-26-920-821, 06-31-784-1086

Gyermekorvos 
- Dr. Asztalos Mária: 06-26-920-822, 06-70-312-9341

Védőnők: 06-26-920-823,
Farkasné Gaál Gabriella 06-70-428-1836,
Felkai Adrienn védőnő 06-30-425-1261

Orvosi ügyelet (Budakeszi): 06-23-451-731, 06-23-451-920

Karitász tábor 2017

A Telki Karitász csoport 2017. június 26-a és 30-a
között tartja hagyományos nyári táborát. Idén egy
héttel később kezdünk, a tanév befejezését
követő második héten, hogy lehetőséget adjunk a
részvételre azok számára is, akik az iskola után
közvetlenül RG vagy Máltai táborba mennek.

Várjuk azon családok jelentkezését, ahol 6 és 14 év közötti
gyerekek vannak, és gondot okoz a szünidő megszervezése, a
nyári táborok költségeinek kifizetése. A tábor programjai 8 és 16
óra között zajlanak, étkezést helyben biztosítunk. A kézműves
foglalkozások, szerepjátékok mellett sokszínű programokkal
várjuk a gyerekeket, a tavalyi évhez hasonlóan idén is tervezzük
a Globall Sporthotel uszodájának meglátogatását, a Budakeszire
költözött Dinó-park felkeresését és sok egyéb érdekességet.

A táborban a helyi karitász csoport tagjai dolgoznak, melléjük
segítségként idén is várunk 3 szorgalmas, gyerekeket szerető
középiskolást, akik helyben szeretnék teljesíteni az érettségihez
szükséges közösségi szolgálatot.

Érdeklődni a 06-26-372-115-ös telefonszámon, vagy a 
terihal1722@gmail.com e-mail címen lehet.

Halász Terézia
a Telki Karitász csoport vezetője
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Jubilált a fesztivál
Hihetetlennek tűnik, de már tizenötödször került sor május 11-
től 13-ig falunk legnagyobb rendezvényére, a Telki Fesztiválra.
Sokan még emlékeznek az elsőre, vagy arra, amikor még a
felújításra váró Pajta udvarán, a színpad háttereként a romos
épületet maguk mögött tudó produkciók zajlottak. Ám azóta
eltelt jó néhány év, és ma már egy gyönyörű kert és egy ren-
dezett épület a központi helyszíne a hagyományossá vált prog-
ramsorozatnak.

A helyszínek közül azonban ez „csupán” egy a sok közül, hiszen
az iskola, a templom vagy éppen a Bordás-ház is több
eseménynek ad otthont. A megnyitó pedig hosszú évek óta
mindig a Báder-Magyar házban zajlik, amelynek művészetked-
velő tulajdonosai - Magyar Károly, és felesége, Callmeyer Judit –
szívesen adtak teret a kitüntetések átadásának és egy-egy kiál-
lításnak. A péntek esti programon azonban megtudhattuk, hogy
ez volt talán az utolsó, hiszen megválnak szeretett műemléki
házuktól. Hálával tartozunk nekik, hiszen számtalan falu-
eseménynek (főként tárlatoknak) voltak remek házigazdái!

Az idei fesztiválon sok olyan esemény volt, amelyek az évek
során hagyománnyá értek, és sok olyan szereplő, fellépő is volt,
akik először mutatkoztak be a telki közönségnek. A csütörtöki
kiállítás-megnyitó a Pipacs Galériában egyfajta nulladik napi
művészeti eseményként indult, mára már inkább a fesztivál első
napi, induló programja. (Erről külön beszámoló is olvasható.) A
péntek délutáni, grandiózus színházi előadás mindig óriási nép-
szerűségnek örvend az iskolában, ezúttal Mary Poppins-t csodál-
hattunk meg. A Pajtában komolyzenei koncertet adott a Telki
kötődésű International Young Soloists’ Orchestra IYSO (róluk is
olvashattak már a Naplóban), előtte és utána pedig Pest megye
értékeit fedezhették fel körös-körül a látogatók, hiszen a ván-
dorkiállítás Telkiben járt. A péntek esti, hivatalos megnyitón a
település vezetése átadta az Érdemérmeket, díjazottjai Maro-
nicsné Dávid Anna és Samreth-Nimol Kánid voltak. (Munkássá-
gukról, méltatásukról előző számunkban olvashattak.) Este a
fiatalabbakat koncertek várták a tornacsarnokban, míg mások
színházi előadást és improvizatív jazz-t láthattak és hallgathat-
tak a Pajtában.

A zenés ébresztőt követően vásári forgatag és rendkívül színes
programkínálat várta az érdeklődőket szombaton. Az addigi
esős, változékony idő szerencsére délutánra már a múlté lett, így
bár a gólyalábasok produkciója közben még elázhatott, aki

Állatsimogató (Fotó - Wilcsek Tamás)

Bohém Ragtime  (Fotó - szb)

Brassdance  (Fotó - szb)

Gólyalábasok (Fotó - szb) Happycopter (Fotó - szb)
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ernyő nélkül álldogált, később már nem kellett ettől tartani. A
„nyitott templom program” során olyan helyekre is eljuthattunk
(pl. sekrestye, oltár), ahová nem minden nap lehet, és Harkai
Gábor atya az épület történetéről is mesélt a hallgatóságnak.
Este ugyanitt már az éneké volt a főszerep, falunk egyik
büszkesége, a Telki Nőikar, majd a híres ReVoice kápráztatta el a
közönséget.

A Bordás-házban régizene koncert hangja csendült fel, majd egy
különleges keramikus ipar- és szobrászművészeti kiállítást
tekinthettünk meg a Telkiben élő házaspár, Karsai Zsófia és Holló
István jóvoltából.

A Pajta körül is zajlott az élet. A gyermekprogramok és előadások
mellett simogatható kisállatok és különböző játékok szórakoztat-
ták a jelenlévőket, a Nagyszínpadon pedig tánc volt a legjavából!
A kisebbek bemutatója mellett a szenior korosztály is képvisel-
tette magát. Átadták a Falusütije verseny díjait, az abszolút
győztes torta nem csak finom, hanem igen látványos is volt. (Erről
bővebben külön cikkünkben olvashatnak.) A Brassdance igazán
„ütős” produkcióval rukkolt elő, a rézfúvósok dobossal kiegé-
szülve fokozták az amúgy is egyre jobb hangulatot. Az esti jazz-
zene és az utcabál méltó megkoronázása volt a jubileumi fesz-
tiválnak, amely hagyományaihoz abszolút méltó volt!

A falu nevében köszönjük mindenkinek, aki munkájával hoz-
zájárult a mostani és eddigi rendezvények sikeréhez!

Szilágyi Balázs

Mary Poppins  (Fotó - Zimonyi Adrienne)

Táncosok  (Fotó - Wilcsek Tamás)

Nyitott templom program  (Fotó - Jakab Mária Ilona)

Fesztivál piac  (Fotó - Wilcsek Tamás)Bábszínház  (Fotó - szb)

International Young Soloists’ Orchestra (Fotó - szb)
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ReVoice (Fotó - Jakab Mária Ilona) Nézők (Fotó - Wilcsek Tamás)

Piac (Fotó - szb) Szenior tánc (Fotó - Wilcsek Tamás)

Táncosok  (Fotó - Wilcsek Tamás) Táncosok  (Fotó - Wilcsek Tamás)

Pest megyei értéktár  (Fotó - Jakab Mária Ilona) Táncosok  (Fotó - Wilcsek Tamás)
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Pest megyei értéktár  (Fotó - szb)

Mary Poppins  (Fotó - Zimonyi Adrienne)

Samreth-Nimol Kánid  érdemérmes (Fotó - szb)

Maronicsné Dávid Anna  érdemérmes (Fotó - szb)

Megnyitó (Fotó - szb)

Nőikar  (Fotó - szb)International Young Soloists’ Orchestra (Fotó - szb)
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A tavalyi nagy siker után idén - az előzetes jelentkezések dacára
- kisebb érdeklődés övezte sütőversenyünket.

Zsűritagjaink ismét a vendéglátós szakmából érkeztek: Jakabffy
László zsűrielnök, a Gundel-díj kitüntetettje, Korsós Gabriella, a
zsámbéki Premontrei Szakközépiskola tanára, Andrész Zoltán, az
Andrész cukrászda tulajdonosa, ifj. Halász István, a Smarni
Gasztroműhely tulajdonosa és Luzsányi Péter tanuló értékelték
és pontozták az alkotásokat.

Nyerteseink kategóriák szerint
Gyermek: Gáspár Alíz és Albert (Csokicseppes kókuszlabda)

Ifjúsági I. helyezett: Eller Diána (Sportszelet)

Ifjúsági II. helyezett: Tarcsi Beatrix (Madeleine)

Házi sütemény I. helyezett: őszanyók (Telki látkép)

Házi sütemény II. helyezett: Karátsony Krisztina (Epres túrós)

Reform sütemény I. helyezett: Simon-Móricz Melitta (Kétszínű
kedvenc)

Reform sütemény II. helyezett: Köveskuti Tünde (Reform epres
süti)

Közönségdíj: Kétszínű kedvenc (Simon-Móricz Melitta)

Abszolút győztes: ősz-
anyók (az őszapó közből -
tagjai: Kelemen Kata,
Schwarczné Akli Eszter,
Szász-Szalai Henrietta,
Váraljai-Fáczán Dóra, Zsol-
nay-Klinger Anikó)

Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani ifj.
Halász Istvánnak, a Smarni
Gasztroműhely tulaj-
donosának, aki 5000 forin-
tos utalványt ajánlott fel a
gyermek kategória győz-
tesének, és Andrész
Zoltánnak, aki egy-egy
tortával jutalmazta a házi
sütemény kategória első
helyezettjét, illetve az
abszolút győztest.

A Telki Falusütije 2017 győztes receptje - Telki
(gesztenyés) látkép

Piskótát sütünk 12 tojásból. Kell még hozzá 240 g kristálycukor,
360 g búzaliszt (BL55), csipet só.

Elkészítés:
1. A tojásfehérjét elkezdjük habosítani a csipet sóval, majd

habosítás közben kis részletekben hozzáadjuk a cukrot,
végül kemény habbá verjük.

2. Kézi habverővel, lassú mozdulatokkal hozzákeverjük a
tojássárgákat.

3. További lassú keverés mellett hozzászitáljuk a lisztet is, és
simára keverjük a piskótát.

4. Tepsibe, sütőpapírra szedjük a masszát. Figyelem! Nagyon
fontos, hogy a masszát egyenletesen kenjük el, mert külön-
ben nem lesz tökéletes a végeredmény!

5. Előmelegített, 180 fokos sütőben (hőlégkeverés nélkül) 10
percig sütjük, majd 160 fokon 15 perc alatt aranybarnára
sütjük.

6. Ha kihűlt, lehúzzuk a papírt a piskótáról.

A krémhez szükséges: 75 dkg gesztenyemassza, 6 ek. porcukor, 6
dl habtejszín, 6 ek. rum, 30 dkg vaj, 3 csomag zselatinfix, 60 dkg
fondant (a bevonásra).

Elkészítés:
1. A krémhez a vajat porcukorral kikavarjuk, majd hozzáadjuk a

gesztenyét, rumot.
2. A tejszínt a zselatinfixszel kemény habbá keverjük és bele-

forgatjuk a gesztenyés masszába.
3. A kettévágott piskótába töltjük.
4. Fondant-nal bevonjuk.
5. (Kedvünk szerint Telki látképével díszíthetjük.)

Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni a pályázók és a
zsűri munkáját!

Ruják Györgyi

Falusütije 2017
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Vizuális Varázslat
Lélegzetelállító festményeivel címéhez illő volt a Pipacs
Galéria tavaszi kiállítása.

Cene gál István és Duhaj Péter festőművészek először jártak itt
festményeikkel és gyönyörű alkotásokat hoztak el a galériába.

A tavaszi kiállítás témája a foto- és hiperrealizmus volt, ami a
valóság apró részleteit bemutató képzőművészeti irányzat.
Élénk, látványos színek, szemet gyönyörködtető alkotások
jellemzik, amelyek nagy technikai tudást igényelnek.

Családias légkörben

A megnyitón, csütörtökön este, a hagyományokhoz hűen a
Pipacsvirág Általános Iskola és a Kiss Zenede növendékei Varga
Gabriella tanárnővel együtt egy-egy komolyzenei részletet
adtak elő fuvolán. Ezúttal Pataki Kata és Szakáll Réka játékában
gyönyörködhettünk. A hangulat családias volt, a jelenlévők
többsége évről-évre tiszteletét teszi a galériában.

A művészekről

A Telkiben ezúttal bemutatkozó Duhaj Pétert mindig is vonzot-
ták a színek, a formák, egy-egy pillanat, érzés megörökítése. Bár
a sors eleinte egészen másfelé sodorta, mégis mindig vissza-
talált igazi önvalójához, a festészethez.

Korábbi munkái során igyekezett az akadémizmus
mestereinek szemével alkotni, ám később
fokozatosan rátalált saját stílusára és kifejező
eszközeire. Nagy hatást gyakoroltak rá a XX. száza-
di, illetve a kortárs magyar festők (Bodoni Zsolt,

Nyári István, Sándorfi István, Csernus Tibor). Igyekszik mindig
valami többet, izgalmasabbat, egyedit és különlegeset, néha
meghökkentőt nyújtani képeivel. Vallja, hogy úgy szeretne fes-
teni, ahogyan Chopin zenét szerzett!

A szintén új vendégként Telkibe ellátogató Cene gál István eddi-
gi munkásságát áttekintve először kicsit tanácstalan lehet az
ember, hiszen megtalálhatja „azt” és „annak” az ellenkezőjét is, a
„kezdetet”, a „véget” is, és időzhet a közbeesőben. A tanácstalan-
ság fátyla egyetlen szempillantás alatt fellebben, amikor
rájövünk, hogy ő egy „utazó”!

Utazó térben, időben, korokban, múltban és jövőben, világtájak
között, bolygók között, az időben, a holttá merevedett pillanat-
ban, a cikkanó mozgástól rezgő mindenségben, a cseppkővé
merevedett mosolyok között. Utazó, aki lát, ahogy mi nem
láthatunk, aki érzést láttat, ahogy mi nem tudunk, aki ott van
mindenhol és mégsem leljük, aki talán éppen a mi szemünkkel
ragadja meg a születő gyönyört, aki az időtlen tapasztalat
átlényegülésének egyetlen pillanatát kapja el, az elröppenő élet
és az új születés közöttit.

Cene gál közöttünk is jár, megosztja velünk, kínálja nekünk az
élménymegértést, a gondolatzenét, a mindenségharmóniát.
Fogadjuk mindig nyílt szívvel!
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Program

Kedves bográcsozni vágyó, kortalan és örökké 
Fiatalok!

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is meghirdetjük a Völgy utcai
Bográcspartit és főzőversenyt.

Az időpont: 2017. június 17. (szombat)
Helyszín: Telki, Völgy utca

Nevezés: Nevezni a csapat nevének és létszámának feltün-
tetésével a bogracsparty@gmail.com email címen vagy tele-
fonon, a 06-30-311-6167-es számon lehet.

Bármilyen ételt el lehet készíteni, de a versenyben csak a
bográcsban főzöttek kerülnek elbírálásra! Akik neveznek a főző-
versenyre, kérjük, hogy gondoskodjanak a nyersanyagról,
tüzelőről, vízről. Javasoljuk, hogy árnyékolásról szintén gondos-
kodjanak, padokat, asztalt korlátozott számban biztosítunk.

Ismét értékelésre kerülnek, és díjazzuk a csapatok, versenyzők
legjobb pálinkáját is.

Kérünk mindenkit, hogy a nevezéseket legkésőbb június 11-ig
küldjék el!

Program:

1. Délelőtt 11 órától a főzőhelyek elfoglalása, előkészülés

2. Kb. 12 órakor eldördül a startpisztoly, indulhat a főzés

3. 14 órától pálinka zsűrizés

4. 15 órától a pálinkaverseny eredményhirdetése

5. 16 órától ételek zsűrizése

6. 17 órakor eredményhirdetés, díjak kiosztása, közönségdíj

A verseny közben gyermekprogramok lesznek: játszóház Rácz
Ildikóval, aszfaltrajz verseny, énekverseny

A találkozást várva, kellemes időtöltést és jó szórakozást kívá-
nunk, üdvözlettel:

a szervező családok

Köszönet

Márton Ildikó szervező és tulajdonos lapunknak nyilatkozva
hangsúlyozta, mennyire fontos volt az esemény létrehozásában
az a sok segítség, amit kapott. A Solong PRESS Kft. színvonalas
szórólappal, az önkormányzat a támogatásával, a meghívók
szórásával, Deltai Károly polgármester színvonalas köszöntőjé-
vel mind-mind hozzájárultak a sikeres rendezéshez.

szb
Fotók: Jakab Mária Ilona és szb

Bográcsparti és főzőverseny
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A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában pezseg az élet. Hétről-hétre
érdekes tematikákat találnak ki pedagógusok, ame-
lyekkel újabb és újabb információt csempésznek be a
fejekbe, játékosan.

Tették ezt 2017. április 4-től 12-ig a Magyar nyelv hete alkalmá-
val is. Ez a programsorozat kapcsolódott a Költészet napjához,
de nem ám olyan „száraz” programokkal, mint ahogyan arra én
emlékszem általános iskolás éveimből (akkor leginkább csak
szavalóverseny volt). Egy egész hetet szenteltek a pedagógusok
a kultúrának, költészetnek, ezalatt zengett, zsizsegett az iskola!
De ennek most igazán örültek a pedagógusok. Ez azt jelentette,
hogy a gyerekek lázas örömmel szaladgáltak a folyosókon, ke-
resték a feladatokat, kis csapatok voltak mindenfelé, hogy
kitalálják a feladványok helyes megoldásait.

A hét kitalálója és megvalósítója két fiatal, igen lelkes magyar-
tanár volt: Szücs-Sipos Anita az alsó, valamint Raffai Péter a felső
tagozat részéről. Természetesen ahhoz, hogy ez a hatalmas ren-
dezvény megvalósulhasson, rengeteg ember összefogására és
együttműködésére volt szükség.

A lebonyolításhoz a tanári kar munkáján kívül, a szülői
munkaközösség tagjainak, Szabados-Csiszár Katának és Benke
Gabinak a segítségét és sok szülő támogatását is élvezte a ren-

dezvény! Anyagilag az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány támo-
gatta a programot!

Miről is szólt ez a tavaszi szünetet megelőző hét?

Minden napnak volt tematikája:
április 4.: Szavak napja
április 5.: Közmondások napja
április 6.: Keresztrejtvények napja
április 7.: Film, színház, kultúra napja
április 10.:„ARANY” nap
április 11.: Költészet napja
április 12.: Jutalmak napja

A napi tematika mellett mindennapos küldetések voltak az alsós
és a felső tagozatos diákoknak. A felsősök már a modern techni-
ka vívmányát is élvezhették, nekik a feladatokat QR-kódból kel-
lett kiolvasni és azon is lehetett a megfejtéseket visszaküldeni.
Így még azon diákok kíváncsiságát is sikerült felkelteniük a
szervezőknek, akik a versolvasás helyett inkább a számítógép
klaviatúráját nyomkodták.

Milyen érdekességekkel ismerkedhettek a diákok az
egy hét alatt?

Volt versíró pályázat, amelynek a témája igen sejtelmes volt:
„TITOK”. Kategóriánként 3 nyertes pályázatot hirdettek. Az 1-2.
osztályosoknál Vincze Jázmin 1/b osztályos tanulóé lett a
nyertes pályamű (A legnagyobb titok), a 3-4. osztályosoknál
Andrásik Dorka (3/b): A kellemetlen hazatérés című verse nyerte
el a zsűri tetszését, a felső tagozatosoknál pedig Győrffy Dóra
(5/a) Titok című verse lett az első helyezett.

Volt egy érdekes versenyfeladat is, amelyre lehetett jelentkezni,
ez a megzenésített vers kategória volt. Zámbó Dóra (3/b) lett a
kategória győztese, aki saját megzenésített versét adta elő.

Április 7-én, pénteken egy esti program is várta az érdeklődőket,
mégpedig a Filmklub.Több filmet néztek meg aznap a gyerekek,
és a köztük lévő szünetekben - hála a segítő szülői kezeknek -
magyaros vacsora várta az éhes közönséget.

Ezen a napon együtt nézték meg a „Mindenki” című Oscar-díjas
magyar filmet, amelyet a vetítés előtt Raffai Péter tanár úr muta-
tott be a szép számú közönségnek.

Magyar nyelv hete
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Talán ennek a programnak volt a legnagyobb sikere, hiszen a
filmnézések után bent alvás következett az iskolában, igaz, csak
a felső tagozatosok részére. Éjfélkor volt takarodó a negyven-
ötven főnyi diákseregnek és az álmukat őrző öt pedagógusnak.

A kicsik sem maradtak izgalmak nélkül: a Láthatatlan színház
sikere még a szervezőket is megdöbbentette. Hosszú sorokban
kígyóztak a kíváncsi gyerekek, és mindenki szerette volna
próbálni, milyen bekötött szemmel vívni a sárkánnyal.

Takács Annamária szülő jóvoltából a Papírszínház is nagy tet-
szést aratott.

Természetesen az író-olvasó találkozó sem maradhatott ki a 
programból. A telki illetőségű kortárs írónőt, Molnár Krisztina
Ritát hívták meg a szervezők. Az írónővel Raffai Péter beszél-
getett, majd a gyerekek megrohamozták a vendéget. Volt, aki
kérdést tett fel neki, volt, aki autogramot kért. És a szerencsések
az írónővel egy közös mesét is írtak!

Egész hét folyamán lehetett szavazni a legszebb magyar női
névre (Zsófia), a legszebb magyar férfinévre (Marcell) és a
legszebb magyar szóra (szeretet).

A hét folyamán minden reggel 7.00 és 7.50 között az iskola tanu-
lói által felmondott verseket és megzenésített magyar verseket
hallgathattak az érkezők, valamint 7.50 és 8.00 között élőben
szavalt Csilla néni (2/a) és Rozika néni  osztálya  (4/c).

Nagyszerű, eseménydús és érdekes volt ez a hét. Kicsik és
nagyok egyaránt élvezték! Amikor beszélgettem a szervező
tanárokkal, megjegyezték, hogy bizony alaposan elfáradtak, a
családjaik ebben az egy hétben szinte csak fényképen láthatták
őket, de mindketten azt mondták, ezért a rengeteg izgatott, csil-
logó szempárért megérte!

A hét mérlege

Minden résztvevő ajándékot kapott, egy karkötőt. A kiosztott
karkötők száma: 300. Mivel az iskola létszáma kb. 460 fő, így
elmondható, hogy szinte az egész iskolát megmozgatta a 
Magyar nyelv hete.

A zárónapon egy érdekes küldetésük volt a gyerekeknek: minél
több embernek kellett egy mosolyt átadni! A hetet egy isko-
lagyűléssel és egy közös énekléssel zárták (a Mindenki című
filmben felcsendülő Bodza dalt énekelte az egész iskola), az
éneket pedig a pedagógusok kísérték hangszerekkel.

A főszervezők, Anita és Péter elmondták, frenetikus élmény volt
a közös éneklés. Úgy gondolják, célkitűzésük megvalósult: sike-
rült közvetíteni a magyar nyelv és irodalom szeretetét, szép-
ségét és fontosságát! A hétnek összekovácsoló ereje volt, a
gyerekek minden percét élvezték.

Minden résztevő, szülő és diák nevében köszönjük a pedagógu-
sok munkáját! Kíváncsian várjuk, jövőre mit húznak elő
varázskalapjukból!

ZA
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dol-
gozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb
hozni őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal
Raffai Péter magyartanárral beszélgettünk.

Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

Kétezer-tizenöt óta tanítok itt. Mivel Budapesten élek, nagyon jól
esik az a bizalom, amivel itt fogadtak és amit a kezdetek óta
élvezek. Hálás vagyok azért, hogy itt lehetek.

Milyenek a telki iskolába járó fiatalok?

Összehasonlítva azzal, amilyenek mi voltunk, elmondható, hogy
a mostani gyerekek alapvetően ma is gyerekek, ugyanakkor
nagy a különbség a technikai háttér tekintetében. Máshogy
kommunikálnak, beszélgetnek és mások a szociális viszonyok.
Nyitottak és őszinték, sőt, nagyon szókimondóak! Egyenes vála-
szokat várnak tőlünk, tanároktól.

Mit nevezne az iskola legnagyobb előnyének, amiért mind a
nyolc osztályt érdemes itt végezni?

Több felől nézve is a pártján vagyok a nyolc osztályos rendszer-
nek. Talán nem véletlenül van egyfajta határ tizennégy éves
kornál meghatározva, hiszen jó és fontos, hogy egy osztály

együtt érje meg az első nyolc iskolai évet. Másrészről a
Pipacsvirágnak alapvető kvalitásai vannak. Szép az épület és a
környezet, mindenki ismer mindenkit, így nagyon családias a
légkör. Harmadrészt kiváló az iskola szellemisége, komoly
munka folyik itt, és tökéletesen felkészíti az intézmény a
gyerekeket a középiskolára. A sakkot és a tehetséggondozást is
ki kell ezeken felül emelni.

A humán tantárgyak mennyire erősségei a telki
gyerekeknek?

A sakk mellett a nyelvoktatás az iskolánk másik zászlóshajója. Aki
pedig nyelvet tanul, a humán tudományokban is érdekelt. Dön-
tően a „B”osztályokban, azaz a kéttannyelvűekben tanítok, és azt
tapasztaltam, hogy ezek a diákok tudatosabban közelítenek a
magyar nyelvtani jelenségekhez is.

Ön szerint milyen lesz az iskola 5 év múlva?

Meglátjuk, mit hoz a jövő! Középtávú terveim között szerepel,
hogy létezzen egy mindenki számára elérhető kreatív írás szak-
kör, amelynek addigra hagyománya lesz, és hírét viszik a diákok.
Az irodalomtanítás mellett ez egy kiváló kiegészítő foglalkozás
lehet. Gondolkodom emellett még egy színjátszókör létre-
hozásán is.

szb

„Kiváló az iskola szellemisége”- interjú

A Telkiben élő testvérpár, Földvári-Nagy
Csenge és Csepke a XXXIII. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián
(OTDK), az Orvos- és Egészségtu-
dományi szekcióban második helyezést
értek el kutatásukkal.

Különösen fantasztikus eredmény ez
annak fényében, hogy 12., illetve 8.
osztályos létükre az ország legjobb
egyetemi hallgatóival voltak verseny-
ben!

A kutatási eredményeiket nemzetközi
folyóiratban is publikálták - Földvári-
Nagy et al. New Medicine 20: (4) pp. 140-
146. (2016).

Előkelő helyen végzett a testvérpár
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2017. május 3-án délután a Kokukk Egyesület, az Óvoda –
Iskola Telkiben Alapítvány, az óvoda dolgozói, a szülők és a
gyerekek összefogásának köszönhetően megszépült és egy
tankerttel bővült a Telki Óvoda Tengelice utcai épületének
kertje. Mindössze két óra alatt minden előre tervezett
műveletet megvalósított a csapat, sőt, egy új játszóházikó
átadására is sor került.

A Kokukk Egyesület fontosnak tartja a környezeti nevelést,
ennek megvalósítása érdekében régóta együttműködik a Telki
Óvodával. Az egyesület támogatta a Telki Óvoda Harangvirág
utcai épületéhez tartozó kert madárbaráttá alakítását, az
odútelep karbantartását és fejlesztését, emellett rendszeresen
szervez madárgyűrűzést bemutató programot a családok
számára.

A „fenti” óvoda környezetének továbbszépítésére és a tankert
létrehozására irányuló projekt szülői kezdeményezésre jött létre.
A megvalósítás során a támogatók minden kültéri bútort és
magaságyást lefestettek, elültettek egy lucfenyőt, és két fűszer-
növény ágyást készítettek. A munkához az eszközöket (festék,
ecset, locsolókannák, csiszolópapír, termőföld) a Kokukk
Egyesület biztosította. A Tündérkert Tüski Kati közbenjárására
két őshonos gyümölcsfát adott ajándékba, amelyek ültetését
Hambuch Norbert és csapata végezte, a földcserét, valamint a
karózást beleértve. A fák köré kerítés is épült.

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány szervezésében a délután
folyamán a gyermekek birtokukba vehették a kerti „babaházat”
is, amely a szülők jelentős anyagi támogatásával valósulhatott

meg. A babaház-projekt 228.000 forintba került, amelynek 
oroszlánrésze a Margaréta és a Tengelice csoport szüleinek
adományából gyűlt össze, a tavalyi adventi és Márton napi
vásárokból, amit ezúton is köszönünk!

A babaházon túl átadásra került 10 db ültetőlapát és két
rovarhotel is, összesen 8.200 forint értékben. Mivel az eső lába
igencsak lógott, ezért a kis óvodások könnyen találtak új lakókat
is – gilisztákat, hangyákat, bogarakat, rovarokat – , akiket öröm-
mel kezdtek el beköltöztetni. Köszönjük minden óvodás
szüleinek az aktív részvételt! A délután fénypontja pedig az
őszapó utcai anyukák csodafinom gesztenyés-marcipános
tortája volt, amely méltó befejezést adott a napnak. Köszönjük!

Wilcsek Médea és Koltai Piroska 
Fotók: Szabó Katalin

További fotók az alapítvány facebook oldalán találhatók:
#telkigyerekalapitvany

Kertszépítő délután az óvodában
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Idén április 26-a és 30-a között, a portugáliai Albufeira városában
rendezték meg az IKF Word Kempo Championshipet, amelyen
szép eredményeket ért a Telkiben élő testvérpár, Nagy Zsófia és
Nagy Laura. Mindketten a Budakeszi Kempo Iskola versenyzői,
mesterük Szilágyi András (4. dan).

Zsófia a második napon semi kempoban küzdött. A döntőben
lábsérülést szenvedett és ezüstéremmel zárt korosztályában
(12-13 évesek). Szerencsére a következő napokban is vállalni
tudta a küzdelmeket. A harmadik nap egy korosztállyal feljebb
versenyezve a döntőben alulmaradt full kempoban és második
helyezést ért el. A negyedik napon aztán a K1 szabályrendszer-
ben szintén ezüstérmet szerzett.

Laura az első napon fegyveres formagyakorlatban (nunchakuval
versenyzett) harmadik helyezést ért el. A második nap semi kem-
poban egy korosztállyal feljebb (14-15 évesek) versenyezve első
lett! A harmadik nap full kempoban két korosztállyal feljebb (16-17
évesek) indulva szintén aranyérmet szerzett! A negyedik napon K1
szabályrendszerben az ellenfele visszalépett,így nem indulhatott el.

Velük együtt a magyar válogatott összesen 85 érmet (36 arany-,
24 ezüst- és 25 bronzérem) szerzett. Hazánk megnyerte a 16 év
alattiak világkupáját, a felnőttek világbajnoki mezőnyében
pedig ezüstérmes lett Spanyolország mögött. A vb-n huszonöt
ország vett részt, köztük az argentin, a chilei, az amerikai, az azeri,
a marokkói, a svéd, a holland és a francia nemzeti csapattal.

Tenisz hírek

Április második hétvégéjén rendezték a Telki teniszközpontban
az idei első gyerek teniszversenyt, ahol a zöld labdások (haladók)
mérték össze erejüket.

Gyönyörű idő és szépen előkészített pályák várták az ifjú
versenyzőket, valamint a népes szurkoló sereget.

Gratulálunk az érmeseknek és minden lelkes indulónak!

Telkiek a kempo legjobbjai között
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Természet

Telkiben lévő 4*-os szálloda felvételre keres 6
órás, részmunkaidős foglalkoztatásra

MOSOGATÓT!

Je lentkezni  a  06-30-774-2541-es  
te lefonszámon,  i l letve a 

gortvai .v iktor@global l .hu 
e -mai l  c ímen lehet !

Telkiben lévő 4*-os szálloda felvételre keres
főállású, teljes munkaidős foglalkoztatásra
önállóan és csapatban egyaránt dolgozni

tudó SZAKÁCSOT!

Az állás betöltéséhez szakmai végzettség 
szükséges.

Előny: szállodai vendéglátásban szerzett 
tapasztalat

Kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát a 
referenciák és a fizetési igény megjelölésével a

gortvai.viktor@globall.hu e-mail címre!

Macskák esetében – főleg ha kijárós
állatról van szó – mindig nehéz
megfelelő terméket választani bolha és
kullancs ellen. Ennek egyik oka, hogy
macskák számára még a mai napig
kevés olyan külső élősködő elleni szer
van forgalomban, amely megfelelően
erős és hosszabb védelmet nyújt. A
másik ok, hogy a nyakörveket sokszor
kevésbé preferáljuk, mert a macskák

kevésbé viselik el magukon, mint a kutyák. A cseppek használa-
ta egyszerűbb, azonban az eddigi készítmények csak 1 hónapos
védelmet nyújtottak, így ügyelni kellett a folyamatos, havonta
történő cseppentésre.

Miért fontos a macskák bolha és kullancs elleni védelme? A kul-
lancsok és a bolhák különböző kórokozókat terjeszthetnek.
Macskák esetében a leggyakoribb kullancs és bolha által ter-
jesztett kórokozó a Mycoplasma (korábbi nevén Haemobar-
tonella) haemofelis. Ez a baktérium macskákban hirtelen
kialakuló lázat, vörösvérsejtszétesést és következményes sár-
gaságot okozhat. Időben diagnosztizált esetek jól kezelhetőek
antibiotikummal, azonban célszerűbb a megelőzést választani,
mert akár kórházi ellátás is szükségessé válhat a nem időben
észlelt eseteknél.

Bolha terjeszti a Bartonella henselae nevű baktériumot is, amely
macskákban tünetmentes fertőzést okozhat. A bolhás macska
mosakodásakor a baktériumot tartalmazó bolhaürülék az állat
szájába, karmaira jut. Ha az állat megharapja, megkarmolja az
embert, a bolhaürülékkel a baktérium bekerülhet a bőrbe és
súlyos fertőzést okozhat, az ún. „macskakarmolási betegséget”.
Tehát valójában nem a karmolás, hanem a bolhaürülék terjeszti a
betegséget. A macskakarmolási betegség tünetei emberben: láz,
fejfájás, harapás/karmolás helyén jelentkező elváltozások (tályog,
fekély), fájdalmas nyirokcsomó megnagyobbodás.

Továbbá fontos, hogy a bolha köztigazdája a galand-
férgességnek is, így ennek a féregnek a terjesztésében részt
vehet.

Végre Magyarországon is megjelent egy cseppentős készít-
mény, ami egyszeri alkalmazással 3 hónapos védelmet nyújt
bolha és kullancs ellen! 3-féle kiszerelésben érhető el, a cicánk
testsúlyának megfelelően. Ez a készítmény ugyanazt a
hatóanyagot tartalmazza, mint a kutyáknak adható tablettás
készítmény, amellyel az elmúlt évek alapján nagyon jók a tapasz-
talatok.

Összeállította:
dr. Hermándy-Berencz Katalin

Klapka rendelő

Új, 3 hónapos védelmet nyújtó készítmény 
bolha és kullancs ellen macskáknak!
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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

Kiss Péter és Bognár
Kinga 2. közös 
gyermeke:
Kiss Veronika Ilona

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 !

HŰVÖSVÖLGY
1012 BUDAPEST,

HŰVÖSVÖLGYI ÚT 138.
STOP-SHOP

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
TEL: 06-1-630-1290

- SZŐNYEG
- PVC
- PADLÓSZŐNYEG
- LAMINÁLT PADLÓ
- LAKÁSTEXTIL
- TAPÉTA
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Május közepén, évről-évre egyre gyarapodó, színes prog-
ramkínálattal, több napon át várja széles közönségét a falu leg-
nagyobb rendezvénye, a Telki Fesztivál.

Ezen az eseményen minden van, mi szem-szájnak ingere. Zenei,
kulturális, szórakoztató és más közösségi programok minden
korosztálynak, valamint különböző ételek, italok és kirakodó
vásár. A híres, és a faluban kiemelkedőt alkotó fellépők
sokaságát felvonultató rendezvényen adja át az önkormányzat a
Díszpolgári címet, valamint a Telkiért Érdemérmet. Az ünnepség
a hagyományos csütörtöki kiállítással kezdődik, pénteken és
szombaton pedig általában éjszakába nyúlóan vonzza az
igényes szórakozást kedvelőket.

A hónap rendezvénye: Telki Fesztivál


