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Önkormányzat
Polgármester naplója

Építkezés, lépésről-lépésre
Itt a nyár, úgy tűnik, beérett a
munka gyümölcse. Telki tovább
fejlődik, hisz a közeljövőben számos beruházás indul el, amit az
elmúlt időszakban készítettünk
elő.
Folyik a Tengelice utcai óvoda
felújítása, fűtéskorszerűsítése.
Sajnos itt ismét nem nyertünk
pályázati forrást, ezért önerőből
valósítjuk meg.

Elfogadta a képviselő-testület az
új, saját tulajdonú orvosi rendelő terveit, így a tervezés,
előkészítés, engedélyezés utolsó szakasza is megkezdődött. A
beruházáshoz szükséges forrásokat saját tartalékainkból biztosítottuk. Indulunk egy pályázaton is, ami a költségeket csökkentheti, de ha nem nyerünk, akkor is meg tudjuk építeni az új, korszerű, saját tulajdonú egészségházunkat.

Ahogy erről az előző számban beszámoltam, a Kormány döntött
arról, hogy mely települések iskolafejlesztési ambícióit támogatja, és Telki elnyerte a korábban megkezdett program folytatásának pénzügyi támogatását. Megkezdődött az iskolabővítés
második ütemének előkészítése. A teljes egészében állami forrásból megvalósuló beruházás mintegy kettőszáz millió forintból valósul meg. A műszaki egyeztetés folyik, a közbeszerzési
eljárást és kivitelezést az első ütemnek megfelelő módon a
Nemzeti Sportközpontok koordinálja. A fejlesztés eredményeként egy olyan multifunkcionális nagyterem jön létre, ami
két tanteremmé alakítható, és kiszolgálja az összes olyan feladatot, igényt, amire eddig az iskola épülete nem volt képes, nagy,
sok gyermeket befogadni tudó terem híján.
Jogi természetű nézeteltérések tisztázásával folytatódik a csatornázás, tisztítóüzem fejlesztés programja. A közel egymilliárd forintos fejlesztést önerő nélkül, központi forrásokból valósítja meg a
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Nemzeti Fejlesztési Programiroda. Jelenleg közbeszerzési szakaszban tart a projekt. A következő szakaszban a kiválasztott
kivitelező-tervező elkészíti a kiviteli terveket és beszerzi az
engedélyeket. Ezt követően megkezdődhet a kivitelezés, melynek
során Telki végre teljesen csatornázottá válhat.

Önkormányzat
Hosszú egyeztetések
után megszületett az
MLSZ-Globall és Telki
között az a megállapodás, ami a korábbi,
kölcsönösen előnytelennek
bizonyult
szerződés helyébe lép.
Az elmúlt idők során a
gyakorlat megmutatta,
hogy
a
korábbi
szerződés mely részei
nem tudnak teljesülni,
hol vannak kölcsönösen előnytelen részek, és azt is láttuk, hogy
mire van szükségünk. Az új megállapodás legfontosabb eleme,
hogy a régi szerződés megkötésekor még nem létező TAO
törvény keretein belül, az iskola mellett, jelentős támogatással
megépül egy fedett sportcsarnok. A 127 millió forintos külső forrást az MLSZ biztosítja. Telki ezt egészíti ki a törvénynek
megfelelő módon, mintegy 51 millió forint önerővel. Az új, fedett
csarnok valamivel nagyobb alapterületű lesz, mint az iskolai tornaterem. Az új csarnok az iskola közvetlen szomszédságában
lesz, így a délelőtti időben az iskola második tornatermeként tud
majd működni, így biztosítva a mindennapos testnevelés hátterét. Nem lesz több lépcsőházi, tantermi tornaóra és aulában
végzett foglalkozás. Délután és hétvégén pedig a csarnok a
sportolóké. Mivel a sport iránti igény folyamatosan nő, sok
sportág szorult ki a korábban rendelkezésre álló helyekről. A
csarnok, az iskolai tornaterem, a műfüves pálya és a környék
szabadtéri sportlehetőségei együttesen minden sport iránti
igényt ki tudnak elégíteni. A közbeszerző, kivitelező az MLSZ, de
az épület természetesen Telki tulajdona lesz. Hamarosan
megkezdődnek az egyeztetések a jövőbeli használókkal,
üzemeltetőkkel, a Tankerülettel, a Telki SE-vel, és más
egyesületekkel, szakosztályokkal.

Sok örömhír jut tehát az idei nyárra. Lépésről-lépésre épül ki a
hiányzó infrastruktúra.Többen kérdezték, hogy mi volt az elmúlt
hónapok csendjének oka. Nos, az időnkénti szünetek a tervezés,
előkészítés és a források megszerzésének időszakai. De a munka
végre beérett, most a látványosabb rész következik, utána pedig
birtokba lehet venni az új fejlesztéseket.
Természetesen vannak még folyamatban lévő fejlesztési
előkészítések, a hiányzó infrastruktúra kiépítése terén. Folyik a
tervezése a Pajta szomszédságában épülő komplex közösségi és
kulturális intézménynek, valamint kisebb közműpótló fejlesztéseknek is. Igyekszünk további külső forrásokat, pályázati
pénzeket is megszerezni, de a takarékos működés miatt megtakarításainkból is sok mindent fedezni tudunk, természetesen
hitelfelvétel nélkül.

Összességében:Telki történetében soha nem sikerült még ennyi
külső forrást, állami és EU-s pályázati forrást bevonni és egyszerre ennyi fejlesztést megkezdeni. Jó év, jó nyárkezdet.
Kívánok mindenkinek szép nyarat, jó pihenést!

Deltai Károly
polgármester

A lehetőségek csarnoka
Úgy hírlik, lassan pont kerül egy régóta húzódó probléma
végére, amely Telki és a település gyakorlatilag egyetlen komoly
adófizetője között zajlott. Ez pedig az MLSZ edzőcentrum és a
szálloda bizonyos szolgáltatásainak használata/használhatósága a falu lakói számára.

Az, hogy megoldódni látszik, már önmagában öröm, mert szerintem fontos, hogy a legnagyobb adófizető és a falu korrekt,
mindenki számára megnyugtató és gyümölcsöző kapcsolatot
ápoljon. Az pedig, ahogyan reményeink szerint meg fog oldódni, külön öröm számomra, mert tovább erősítheti a képet, mely
szerint Telki igyekszik az egészséges életmód és a sport
jelképévé válni.

Gondoljunk bele, mennyi mindenre nyílik majd lehetőség
ebben a csarnokban: enyhülhetnek az iskola tornaterem gondjai
a délelőtti órákban, különféle sportesemények házigazdája
lehet az iskola vagy akár a Telkiben működő sportegyesületek/szakosztályok, egyéb kulturális/szórakoztató rendezvényeknek is helyt adhatunk, és még lehetne sorolni, amikre
használni tudjuk majd ez a sportcsarnokot. Csupa jó dolog!

Persze ne gondoljuk, hogy a Papp László Arénát építik itt fel, de
ha kicsit kicsi, és könnyűszerkezetes is, azért a miénk (lesz).
Önerőből nyilván nem is álmodhattunk egy ilyen létesítmény

megépítéséről. Most, hogy lehetővé válik, találjuk ki együtt, hogy
miként használjuk majd mindenki örömére!

Igyekezzünk építő ötleteinkkel, és ha majd arra kerül a sor,
lehetőségeinkhez mérten tevőlegesen is segíteni ennek a
létesítménynek a létrejöttét, fenntartását és működését! Vigyázzunk rá, mert a miénk!

Benke Ákos
Telki SE
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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. június 28.
Beszámoló az alapítvány működéséről

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Óvoda-Iskola
Telkiben Alapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolót.

Helyi népszavazásról szóló rendelet

A testület megalkotta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló,
12 / 2017. (VII.03.) számú önkormányzati rendeletét.

Közterületek filmforgatási célú használata

Az egészségügyi alapellátás helyzete

A képviselő-testület megalkotta a közterületek filmforgatási
célú használatáról szóló, 13 / 2017. (VII.03.) számú önkormányzati rendeletét.

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége

Házasságkötés a hivatalon vagy
munkaidőn kívül

A testület megtárgyalta és jóváhagyta az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta a Telki Község Polgármesteri
Hivatalának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A temető és a ravatalozó üzemeltetése

A testület úgy határozott, hogy elfogadja a temető és ravatalozó
2016. évi üzemeltetésétől a Gyertyaláng Kft. által készített beszámolót.

Ajánlatok elbírálása

A testület úgy határozott, hogy a Telki Óvoda fűtéskorszerűsítési
munkálatainak elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Arcadia K Kft.-t jelöli ki győztesnek. A képviselők felhatalmazták
a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.

Az óvoda tanévének előkészítése

A képviselő-testület jóváhagyta a 2017/2018-as nevelési évre
vonatkozóan a Telki Óvoda maximális csoportlétszám túllépéséről szóló előterjesztést.

A testület megalkotta a hivatali helyiségen, valamint a
munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének
szabályairól, és a többletszolgáltatás díjáról szóló, 14 / 2017.
(VII.03.) számú önkormányzati rendeletét.

Társuláshoz való csatlakozás és kilépés

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete minősített
többséggel hozott határozatával hozzájárult ahhoz, hogy
Kisoroszi Község Önkormányzata - az előírt hat hónapos időköz
leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában - tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
A testület ahhoz is hozzájárult, hogy Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek városok önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V.
30.) számú határozatában előírtak teljesülése és a KEHOP
Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból
kilépjen.

Egészségház tervezési kérdései

A testület úgy határozott, hogy a bemutatottak alapján elfogadja a Telki, 1301-es helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló
Egészségház - a Modulart Kft. által elkészített - homlokzati terveit.

A közösségi ház tervezési kérdései

A testület úgy határozott, hogy a Telki, 83-as és 85-ös helyrajzi
számú ingatlanokon (Jung- és Fáth-ház) megvalósuló közösségi
ház terveinek elkészítésére szerződést köt az A.A. Design Bt-vel.
A képviselők emellett úgy határoztak, hogy elfogadják az alaprajzi terveket.

Forgalomképes ingatlanok kijelölése

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában levő forgalomképes, részben vagy teljesen
közművesített ingatlanok helyzetét, és döntött arról, hogy az
értékesítésre történő kijelölésüket előkészítteti.
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A polgármester jutalma
A testület úgy határozott, hogy Deltai Károly polgármestert
bruttó egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban
részesíti.

Július 12.
Egészségház tervezési kérdései

A testület úgy határozott, hogy a bemutatottak alapján elfogadja a Telki, 1301-es helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló
Egészségház - a Modulart Kft. által elkészített - homlokzati terveinek végleges változatát.

Sportcsarnok építése

A testület úgy határozott, hogy támogatja a Telki, 731/18-as,
731/19-es, 731/20-as helyrajzi számú ingatlanok összevonásával

Közérdekű
kialakuló ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség
közreműködésével - figyelembe véve a látvány-csapatsport
támogatásról szóló, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket, különösen a társasági adóról és osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXXI. törvényben foglaltakat - egy HUPRO technológiával készült, fedett sportcsarnok megvalósítását.
A képviselők a beruházás megvalósításához szükséges, 30%-os
önkormányzati önrészt, azaz 42 millió 857 ezer 143 forint plusz
áfa összeget a 2017. évi költségvetésben, a tartalékkeret terhére
biztosítják. Felhatalmazták a polgármestert az együttműködési,
a támogatási és a használati megállapodás aláírására.

Megállapodás a Globall-lal
A Magyar Labdarúgó Szövetség és Telki község Önkormányzata
között 2007. évben megállapodás született az MLSZ
beruházásában megvalósult Globall Hotel és Sportközpontban
található szállodai szobák, és az épületben található konferencia
helyiségek korlátozott, ingyenes hasznosítására a szálloda mindenkori szabad kapacitása terhére.

Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatta, hogy a hotel kihasználtsága miatt az önkormányzat részére nem tudta biztosítani a
használat lehetőségét, így a felek többszöri egyeztetés alapján
úgy határoztak, hogy a megállapodás megszüntetését
kezdeményezik.
A Hotel és Sportközpontban megrendezésre kerülő, nagyobb
tömegeket vonzó rendezvények alkalmával a Globall rendszeresen kéri a hotellel szemben található, beépítetlen, önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát parkolási céllal.

Az MLSZ-szel egyeztetve közösen, a csarnoképítéshez kapcsolódóan együttműködési megállapodás-tervezet készült,
amely rögzíti a beruházás megvalósításának kérdését, a korábban egyedi engedélyekkel biztosított parkolás témakörét, illetve
a hotellel szemben lévő ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog
biztosítását.
szb

Égetési szabályok Telkiben
A legnépszerűbb közösségi
oldal Telki csoportjában
gyakran olvasható panasz
annak kapcsán, hogy egyegy lakótársunk nem tartja
be az égetési szabályokat.
Ezért
most
csokorba
gyűjtöttük az aktuális, településünkön érvényes rendelkezések lényegét.

A 17/2011. (06.29.) számú önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján közterületen avar és hulladék égetése nem
engedélyezett. Ingatlanon belül kerti hulladékot égetni
kizárólag munkanapokon, március, április, szeptember, október,
november hónapokban, reggel 8-tól 19 óráig lehet.
Országos tűzgyújtási tilalom esetén, annak területi hatályán
belül, minden időszakban tilos a tűzgyújtás!

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot (különösen műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).

A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelése csak
folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű
füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem
szabad. Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés
esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben, és csak olyan
helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti és környezeti kárt nem okoz. A kerti
hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával végezhető.

Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
eloltható, illetve a terjedése megakadályozható.

Fontos megjegyezni, hogy avarnak és kerti hulladéknak az
ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása,
ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése
során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék
és egyéb növénymaradvány számít. Háztartási hulladék pedig
az emberek mindennapi élete során keletkező, veszélyesnek
nem minősülő, szilárd hulladék.
A levegő tisztaságának megóvása érdekében javasolt, hogy a
kerti hulladékot, kaszálékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított, elkülönített gyűjtéssel szállíttassuk el vagy
komposztáljuk.
További információk a rendeletben olvashatók:
http://tinyurl.com/ydbvjhzz

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 6/2013. (04.24.) számú
rendelet alapján az égetéssel kapcsolatos szabályok megsértése
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

További információk: http://tinyurl.com/y7uh6a5k

Az erre a célra beszerezhető, száraz tüzelőanyaggal, megfelelő
körülmények között végzett kerti sütögetés, az ingatlan
területén történő grillezés vagy bográcsozás nem tartozik a
helyi rendelkezések hatálya alá. Az esetleges súrlódások elkerülése érdekében azonban nem árt szólni szomszédunknak,
hogy sütögetni készülünk, ha látjuk, hogy ő éppen ruhákat szárít
a kertben vagy szellőztet.
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Közösség

Karitasz tábor Telkiben
2017. június 26-án reggel 8 órakor ismét megnyitotta kapuit a
Telki Katolikus Karitasz tábor. Idén is, mint minden évben eddig, 5
naposra terveztük, de most egy héttel későbbre, lehetőséget
adva azoknak a gyerekeknek is a részvételre, akik valamilyen más
táborba jártak a szünet első hetében. A 18 gyerek biztonságát,
jókedvét, hasznos időtöltését 4 középiskolás és 5 felnőtt segítő
részvételével oldottuk meg.
Hétfőn reggel 9 órakor Gábor atya nyitotta meg a tábort. A
gyerekek a templom minden zugát felfedezhették és megkereshették azt a helyet, ami a legmegfelelőbb volt számukra egy
csendes imádságra.

Idei táborunk egész hetet átölelő programja egy színdarab megtanulása és bemutatása volt. Hétfőn hozzá is láttunk, a megnyitó
után kiosztottuk a szerepeket majd rögtön megtartottuk az
olvasópróbát. Ebéd után felsétáltunk a Kőrisfa utca végén található erdősávhoz, ahol már vártak minket a telki cserkészek. Két
csapatra osztódtunk és megkezdődött a számháború. Az elrejtett
zászló nagy csatában végül megkerült, így lehetőség volt egy
visszavágóra is. Köszönjük a cserkészeknek, hogy megszervezték
és lebonyolították a játékot, nagyon jól éreztük magunkat.

Kedd reggel érkezett hozzánk Takács Annamária, aki színpadra
állította a darabunkat. Sok szereplő már eddigre megtanulta a
szövegét, így nem volt nehéz dolgunk. Kitaláltuk a díszleteket,
megbeszéltük a jelmezeket, ezeket a gyerekek hozták otthonról,
ki mit talált. Ebéd előtt Szilágyi Anikó irányításával megfestettük
a szentképeket, melyek díszítették képzeletbeli templomunk
falát.

Szerencsére igazi nyári időjárás kísérte végig a hetünket, így az
egyik legjobban várt programunk a strandolás volt a Globall
wellness központ uszodájában. Nagy csata folyt a medencében,
hol a labdáért, hol a gumimatracokért, mialatt a kertben megcsodálhattuk lánykáink tornásztudását is.

Szerda délelőtt nagyon kemény munka folyt a Pajtában, hiszen
ez volt az utolsó alkalom az előadásra való felkészüléshez. Jó volt
látni, hogy milyen fegyelmezetten és izgalommal készültek a
gyerekek, még azok is, akik eleinte nem igazán akartak szerepelni, kedvet kaptak, és alig várták, hogy eljöjjön a premier napja.

Ebéd után buszra szálltunk és átmentünk Pátyra. Barsi Árpád
teniszoktató várt minket, hogy játékos formában ismertesse meg
velünk ezt az elegáns és szép sportágat. Talán ezen a napon volt
a legmelegebb, így folyamatos locsolással próbáltuk hűteni
magunkat a napsütötte teniszpályán. A feladatokat és a játékokat
nagyok, kicsik egyformán élvezték, néhány gyerek tehetsége
különösen szembetűnő volt.

Csütörtökön a reggeli után sietve indultunk Budakeszire, a
Vadasparkba, mert 10-kor már várt minket egy kedves szakvezető a bejáratnál. Ismét két csapatot alkottunk, de most az egyikben a kisebbek, a másikban a nagyobbak kaptak helyet. Segítőnk
vezetésével egymás után játszottuk a Vadaspark által létrehozott,
sok érdekes feladatból álló Medvexit játékot, amit ha jól teljesítettünk, sikerült bekapcsolnunk a „medvék villanypásztorát”, nehogy
elszökjenek. A feladatot mind a két csapat remekül megoldotta,
jó móka volt!

Délben a Vadaspark éttermében ebédeltünk, fagyiztunk, majd
délután meglátogattuk a nemrég megnyílt Dinoparkot is. Az eredeti méretben kiállított dinó szobrok mellett olvashattunk az
állatok életéről, táplálkozásukról, előfordulási területeikről.

Eljött a péntek, az utolsó nap a táborban, de az előadás napja is,
így nagyon nagy volt az izgalom. Mindenki gyönyörűen kimosva
2017 július
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- kivasalva hozta a jelmezét és a különféle kellékeket. Délelőtt a
jelmezes főpróbát a Telki Hold Otthonban tartottuk meg. Az idős
nénik, bácsik figyelemmel és szeretettel hallgattak minket, végül
nagy tapssal jutalmazták játékunkat. Az étteremben kaptunk
egy-egy jégkrémet, és máris siettünk vissza a Pajtába, hogy
készülhessünk a táborzárásra.

A szülők és az érdeklődők délután fél 4-re jöttek, a gyerekek nagy
izgalommal várták őket. Előadásunk címe „Az igaz Istentisztelet”,
mely egy történetet dolgozott föl a jóságról, segítségnyújtásról,
szeretetről. Minden gyermeknek volt szerepe, és mondhatom,
mindenki remekül teljesített. Nagy sikert arattunk, megérte a
befektetett sok munka.
A tábort Gábor atya szavai zárták, majd elfogyaszthattuk a finomságokat, amit vendégeink hoztak erre az alkalomra.
Szeretnénk megköszönni a támogatást a Telki Önkormányzatnak,
és az Egyházközségnek, nélkülük nem jöhetett volna létre a tábor.

Idén az ebédet Bartos Gyárfás készítette és szállította nekünk
Budajenőről, nagy-nagy köszönet neki az igen finom ételekért és
a kedvező árért.
Köszönjük továbbá a segítséget Takács Annamáriának, Barsi
Árpádnak és Szilágyi Anikónak.
Végül, de nem utolsósorban köszönjük a Globall wellness
központnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az uszodát.

Idén is elmondhatjuk, hogy egy igen tartalmas, mozgalmas és
izgalmas hetet tudhatunk magunk mögött. Jövőre ismét sok
érdekességgel várjuk a gyerekeket!

Király-Korenchy Zita
táborvezető

www.telki.hu

7
7

8

Oktatás

„Jobban oda tudunk figyelni a
diákokra” - interjú
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában dolgozó pedagógusokat
szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni őket,
valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal Pusztainé Virág Anna matektanárnővel beszélgettünk.
Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

16 éve élünk Telkiben családommal, az iskolában 2009 óta tanítok. Kezdetben csak mint óraadó, majd főállású anyaként félállásban, két éve pedig teljes állásban dolgozom itt.

Milyenek a telki iskolába járó fiatalok?

A mai kornak megfelelő kulturáltságúak, többségük igyekvő,
céltudatos. Sokuk túlzottan elfoglalt, sok az iskolán kívüli
különórájuk, többször hivatkoznak is erre az év folyamán, ha a
készülés vagy a lecke hiányáról van szó. Fontos és egyben egyre
nehezebb feladat a pedagógus számára, hogy érdekeltté tegye
őket a tananyaghoz való pozitív viszonyulásban, kitartásban,
lelkesedésben.

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

Egy helyi iskolának természetesen a legnagyobb előnye, hogy
közel van. Az utazással töltött időt tanulásra, vagy éppen a tanulás utáni pihenésre fordíthatják a gyerekek. Felkészült, lelkiismeretes pedagógusok kezében vannak. Problémáikkal fordul-

hatnak tanáraikhoz a tanulási időn kívül is, a kis létszám miatt
jobban oda tudunk figyelni a diákokra, személyesebb a kapcsolat, családi hátterüket a személyes ismeretség révén is jobban
ismerjük, ezért kezelni is könnyebben tudjuk azokat. Az iskola jól
felkészíti őket a továbbtanulásra, felvételi előkészítő, illetve
felzárkóztatás formájában már 7. osztálytól kezdve.

A sakkoktatás pozitív hatásai miben nyilvánulnak meg
a matekórákon? Mik a tapasztalatai?

Hasznosnak tartom a sakkoktatást, fejleszti a logikus gondolkodást, de ugyanígy a matematikai gondolkodás is a logikát
fejleszti. Mondhatni, kölcsönhatásban vannak egymással. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy vannak olyan kiváló sakkozóink,
akik nem tartoznak a legjobb „matekosok” közé, és fordítva is
igaz ez.

Ön szerint milyen lesz az iskola 5 év múlva?

5 év múlva...? Örülnék, ha azt tudnám, hogy mi lesz szeptembertől. Ki lesz az igazgató, kik lesznek a kollégák. Nem szeretnék
jóslatokba bocsátkozni. Sok a befolyásoló tényező, de talán legmeghatározóbb az iskola vezetése, vezetősége. Az, hogy mit tart
fontosnak, kiemelt oktatási, nevelési területnek, és ebben
mennyire tudja a pedagógusokat maga mellé állítani. Megfelelő
marad-e a szaktanári ellátottság. Reális, elérhető célkitűzésekkel,
jó közösségi szellemmel, egymás megbecsülésével kell tovább
folytatni az eddigi munkát. A diákok részéről fontos a tisztelettudó magatartás tanáraik és egymás iránt ahhoz, hogy jó legyen
Telkiben tanulni és tanítani 5 év múlva is.

Takács Liliána korosztályos magyar
bajnok!
Mindig nagy büszkeség, amikor egy helybéli
fiatal sikeréről számolhatunk be. Ezért nagy
örömmel jelentjük, hogy a Telkiben élő
Takács Liliána két számban is megnyerte az
úszók 50. országos gyermek bajnokságát. A

július 5-től 8-ig, a kecskeméti fürdőben
megrendezett versenyen a 12-14 éves
korosztályból 482 sportoló állt rajthoz.

Liliána a négynapos viadalon 100 és 200
méteres mellúszásban bizonyult a legjobbnak. Az ifjú sportoló eredménye egyben a
ranglistavezető pozíciót is jelenti korosztályában - a 12 évesek között - ezeken a
távokon.

Liliána - aki a Testnevelési Egyetem Úszó szakosztályának tagja - a két bajnoki cím mellett
is rengeteg kiváló eredménnyel büszkélkedhet: ő lett tavaly Magyarország Jó Tanuló - Jó
Sportolója, 2015-ben és 16-ban a XII. kerület
Jó Tanuló - Jó Sportolója, ezek mellett a Jövő
bajnokai program résztvevője és többszörös
ranglistavezető.
Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

szb
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Így épült meg a Príma

Egy lakostársunk, Ficsór Zsolt látványos kollázst készített fotóiból, amelyek bemutatják, hogyan épült meg idén május végére a
Príma Telkiben.

www.telki.hu
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Természet

A kedvencek fogápolásáról
Tapasztalatok szerint a kutyák és macskák szájüregi megbetegedései a leggyakoribb állatorvosi problémák közé tartoznak.
Kutyák és macskák között a leggyakoribb probléma a fogkőképződés és a fogíny-gyulladás. Mindez úgy alakul ki, hogy a
táplálkozás során lepedék (plakk) rakódik a fogakra, amely eleségmaradékokból, nyálból és a szájüregben mindig megtalálható
baktériumok halmazából áll. Az idő múlásával a plakkba különféle
sók rakódnak le és kialakul a már kemény, erősen tapadó fogkő.
A lepedékben és a fogkő mellett elszaporodó baktériumok ínygyulladást okozhatnak, aminek tünetei a kivörösödött, fájdalmas,
vérzékeny íny és az erősen bűzös szájszag. A fogak tartószerkezetei meglazulhatnak és a fogak ki is hullhatnak. Amennyiben
az állat nem kap időben megfelelő kezelést, akkor az is előfordulhat, hogy a baktériumok a vérkeringéssel szóródva különféle
belső szervekben okoznak további megbetegedést (máj, vese,
szívbelhártya, stb…).
Általánosságban elmondható, hogy az életkor előrehaladtával az
ismertetett problémák egyre gyakrabban fordulnak elő, azonban
egyes fajták különösen hajlamosak ezekre, és sokszor már egy
éves korukban láthatók az első tünetek. Közéjük tartoznak az
uszkárok, a Yorkshire terrierek, a havanesek, a bolognesek, a
spánielek és például a pulik is. Hajlamosító tényező lehet, ha az
állat előtt egész nap eleség áll, különösen, ha az konzervtáp,
illetve, ha az állat keveset rág.
A kedvencek fogápolásának célja a fogászati jellegű megbetegedések és a kellemetlen szájszag megelőzése. A kedvencállatok szájhigiéniájának megőrzése – akárcsak az embernél – mindennapos otthoni és időközönkénti szakember által végzett
fogápoláson alapul.

Kutya, macska otthoni fogápolása

Az otthon végzendő fogápolás megfelelő szoktatás után napi 1-2
percet vesz igénybe. Számtalan módszer és készítmény létezik,
leghatékonyabb az állatok fogának rendszeres mosása. Fontos,
hogy a művelethez minél fiatalabb korban szoktassuk hozzá az
állatot.
Sose használjunk emberi fogkrémet, mert azt az állat lenyeli és
mérgezéshez is vezethet! Az emberi fogkefék helyett is lágyabb
sörtéjű, speciális állati fogkefék használandók. A kutyák és macs-

kák számára gyártott kutya-,
illetve
macskafogkrémek
nagy választékban kaphatók
állatpatikákban és állatorvosi
rendelőnkben is. Ezek a
szerek ízesítettek, az állatok
számára különösen ízletesek
és természetesen nem okoznak gondot, ha az állat lenyeli.
A fogmosáson kívül (illetve a
hajlamos fajták esetén akár amellett) számos készítmény van forgalomban megelőzés céljára, mint pl.. rágócsontok, rágószalagok,
ízesített oldatok, amelyeket egyszerűen csak az állat ivóvizéhez
kell önteni, porok, amelyeket az eleséghez kell keverni.
Egyszerűbb megoldást nyújthatnak a speciális állatorvosi gyógytápok, amelyekbe – megelőzés céljából – belekeverik a felsorolt
készítmények hatóanyagaival azonos vegyületeket.

Állatorvosi fogászat

A fogápolás másik, igen jelentős részét képezi az időközönkénti
szakember, azaz állatorvos által végzett fogászati kivizsgálás és
ellátás.
Előbb-utóbb a leggondosabban ápolt kutyánál, macskánál is
kialakulhat a fogkövesség,mikor az állat idősebb lesz.Az évenkénti vakcinázás során az állatorvos mindig átvizsgálja a szájüreget is,
és ha problémát talál, javasolni fogja a fogászati ellátást.
A fogkőleszedés, esetleges foghúzás bódításban történik, ultrahanggal működő fogkő-eltávolító készülékkel.Bódításra azért van
szükség, mert az állatok a gép hangját nem viselnék el és mozgásukkal akadályoznák a műveletet. Természetesen minden
bódításnak (altatásnak) van némi kockázata, de ez a mai modern
altatószerek használata mellett minimális. Mivel ez a kockázat
nagyon idős állatnál már jelentős lehet, érdemes akkor
elvégeztetni a procedúrát, amikor az állatorvos először javasolja,
és nem megvárni, míg az állat megöregszik és szájüregi állapota
súlyosan leromlik.
Összeállította:
dr. Paulina Anna
Klapka Állategészségügyi Központ

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

A cikk melletti fényképet látva eszetekbe juthat, amint a szenior
táncot mutatjuk be. Reméljük, hogy többen kaptatok kedvet és
a későbbi táncórákra eljöttök. Pénteken és kedden egyaránt 10
órai kezdéssel lesznek a táncórák a Pajtában.

Májusban a gyönyörű Diósgyőri várhoz kirándultunk. Nagy
élmény volt végigjárni a termeket, felmenni sok-sok lépcsőn a
tornyokba. Ezután kisvasúttal Lillafüredre utaztunk, majd az
Aggteleki cseppkőbarlanghoz is eljutottunk.
Szeptember 13-ára, szerdai napra tervezem a szegedi és ópusztaszeri kirándulást. Szegeden egy finom halászléra hívok mindenkit. Az indulás - szokás szerint - az iskolától lesz, nem túl
korán - erről majd még mindenkit értesítek! A nyári hónapokban, tekintettel a nagy melegre, nem szerveztem programot.
2017 július

Szeretettel gondolok mindenkire! Jó egészséget, kellemesen
eltöltött szép napokat kívánok!

Márta

Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés,
allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő18.00-20.00
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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A hónap rendezvénye: Bográcsparty
és főzőverseny
Idén júniusban már kilencedik alkalommal volt Bográcsparty és
főzőverseny a Völgy utcában, így a szervező családoknak hála
jövőre már jubilálhat a népszerű, hagyománnyá vált rendezvény.

Kezdetekben még csak a Völgy utcából és szűk környezetéből
érkeztek családok az eseményre, mára ugyanakkor már az
ország több pontjáról is jönnek csapatok a gasztronómiai megmérettetésre. Minden évben neves vezetővel zajlik a zsűrizés, és
több kategóriában kerülnek ki a díjazottak. A bográcsban
készülő ételek mellett az utóbbi években a legjobb pálinkák is
versenyeznek.

Az eredményhirdetést követően legtöbbször hangulatos
utcabállal folytatódik a rendezvény. A legifjabbakra is mindig
gondolnak, az idei eseményen például játszóház, aszfaltrajz
verseny és éneklés is várta őket.
szb
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