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Önkormányzat
Polgármester naplója

Vuk és a simabőrű, avagy
róka rege róka
Telki egyik kiemelkedő vonzereje az, hogy Budapesthez való
közelsége ellenére csodás természeti környezet veszi körül. A
Budai-hegyek védett erdeinek
és a Zsámbéki-medence lankáinak találkozása időtlen idők óta
természeti értékekben gazdag,
vadban bővelkedő vidék.

Nem véletlen, hogy ez a terület
volt a legutóbbi időkig az egyik
legjelentősebb vadászterület,
amely főként világrekorder
muflon trófeáiról volt nevezetes.
Harminc éve még itt vadásztak a kommunista világ vezetői és a
gazdag német és olasz vendégvadászok is.
Nem véletlen, hogy a közelben van a Pilisi Parkerdő regionális
központja, az arborétum és a vadaspark, és ha a hegyek felé
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nézünk, akkor a legmagasabb csúcson a telki illetőségű
Csergezán Pálról elnevezett kilátót láthatjuk, aki természet- és
vadfestő volt.

Napjainkban az érdeklődő gyermek vagy felnőtt az Öreg Tölgy
tanösvényt járva ismerkedhet meg közvetlen környezetünk természeti értékeivel, ha egy kellemes erdei sétát szeretne tenni.

De nem kell elhagynunk a falut, ha a természettel akarunk
találkozni. Olykor a természet jön el hozzánk szomszédolni, a
tőle elhódított területekre. Ennek olykor örülünk, például, ha
sün, vagy őz merészkedik a kertek alá, olykor pedig terhünkre
van, ha ifjonc rókák keresik a helyüket, vagy ha pele vagy nyest
költözik a padlásra.
A kéretlen látogatók bizony megnehezíthetik az életünket,
főleg, ha nem ismerjük őket, tartunk tőlük vagy nem jól mérjük
fel a természettel kapcsolatos valós lehetőségeinket.

Nem vagyunk egyformák. Sokan örülnek a látogatóknak, hisz
kevesen mondhatják el magukról, hogy a nappalijuk ablakából
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láthatják a rügyeket csipegető őzet, a fákon ugráló mókust vagy
a kerti bokrok alján keresgélő sünt. Néhányan etetik, házhoz
szoktatják a vadakat, ami nem feltétlenül helyes, leszámítva a kis
testű madarak téli etetését, költőodúk, denevérlakok, sünvárak
építését.

A vaddisznók, rókák, borzok etetése és helyhez szoktatása veszélyeket rejt magában, és mivel nem vagyunk egyformák, sokakban megütközést és félelmet kelt a túl magabiztos, urbanizált
vadak látványa. Ezért kérem, hogy se szándékosan, se szándéktalanul – macska- és kutyaeledellel, hulladékkal – ne etessék a
vadakat. A Kis herceg róka szelídítése jelképes volt, nem kell szó
szerinti példának venni…
A legtöbb gondot a szélsőségesen alkalmazkodó képes és gyorsan városiasodó rókák jelentik, amelyekkel kapcsolatban minden évben, amikor az új rókaalmokból elindulnak az évi ifjonc
rókák, felizzik a közhangulat.

Röviden megismétlem a legfontosabb ismereteket róka ügyben.

Nincs veszettség. Kérem, ilyesmit ne híreszteljenek. A vakcinalizáció folyik és térségünkben régóta nem volt egy eset sem.
Veszettség tekintetében a macskák, denevérek és sünök sokkal
veszélyesebb terjesztők, mint a róka.

Olyan helyen élünk – és ez különösen igaz a Boszorkányvölgyre
és az erdő menti területekre -, ahol korlátlan utánpótlás van
rókából.
A róka jelenleg a legdinamikusabban terjedő és szaporodó
dúvad Európában, mert szinte nincs természetes ellensége (kiirtottuk őket), mert az állatvédelmi jogszabályok szigorodásával
az irtásuk megnehezedett, mert a vakcinalizációval a
betegségek sem tizedelik őket, mert szapora és alkalmazkodó
képes, és mert olyan körülményeket teremtünk, amelyekkel
szinte tenyésztjük őket. Melyek ezek a körülmények?
Ha járunk egyet Telkiben, lehet látni, hogy ezer helyen van kitéve
kutya-, macskaeledel, de sok helyen kifejezetten rókáknak,
sünöknek tesznek ki ennivalót.

Könnyen hozzáférhető a háztartási hulladék, ami a rókák szupermarketje. A róka opportunista: a legnagyobb sűrűségben rendelkezésre álló, legkisebb energiabefektetéssel hasznosítható
táplálékforrást preferálja.

Sok helyen van könnyen vadászható baromfi, házi kedvenc,
kisállat mindenfajta védelem nélkül.
Nincsenek átjárhatatlan kerítések.

Kevés helyen van udvaron tartott kutya. A kutyák kennelben,
szobában, néhol láncon vannak.

Ha rókát látunk, Facebook bejegyzést írunk, ahelyett, hogy
megkergetnénk. Egy macska méretű állatról van szó, nem egy
oroszlánról. Ahol zargatják a rókát, onnét hamar továbbáll oda,
ahol kevésbé barátságtalanok vele. Nagyon tanulékony jószág,
különösen a fiatal, a világgal ismerkedő példányok.
A vonatkozó törvények sokat változtak. Az önkormányzat maga
nem irthat rókát. Aki erre jogosult, az a területileg illetékes
vadásztársaság, illetve bizonyos korlátokkal a gyepmester. Mindkettőt értesítettük már, végzik, végezték a munkájukat.
Kotorékokat szüntettünk meg, csapdáztunk. Belterületen rókát
kilőni nem lehet, csak rendőrségi biztosítással. Rendőrséggel
való egyeztetés után úgy látom, hogy a kilövés, mint módszer,

biztonsági és hatékonysági szempontból sem járható út. Lehet
kihelyezni élve fogó csapdát, szoktunk is, de csak kerített
magántelkekre, mert a csapdát előszeretettel ellopják
közterületről. Azonban a csapdát általában nem szokták
beengedni a magántelkekre. Ha mégis lenne olyan, aki beengedi a telekre a csapdát, annak kell gondoskodnia a csali frissítéséről, mert nem járkálhatunk be magán ingatlanokra. Ne
legyenek illúzióink, a csapdák legtöbbször macskát vagy sünt
fognak, nem pedig rókát, nyestet. De fogtunk már pár rókát,
főleg fiatal, tapasztalatlan példányokat.

Ne áltassuk magunkat: a befogott kis Vukot rendszerint agyoncsapják, nem lesz átköltöztetve, mert annak semmi értelme,
ugyanis a róka territoriális állat, ahol kirakják, ott már él másik
róka, és vagy a befogott, szabadon engedett tér vissza, ha visszatalál, vagy kiszorít egy másikat és az bukkan majd fel a kertek
alatt. A róka territóriuma példányonként, átlagosan három
négyzetkilométer, ami nagyjából megegyezik Telki belterületével. Könnyű belátni, hogy nem sok esélye van a rókák kiszorításának. Ellenben ha megváltoztatjuk viselkedésünket, az együttélés
olyan keretek közé szorítható, ami mindkét faj számára
megfelelő.
Deltai Károly
polgármester

www.telki.hu
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

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

2017. augusztus 10.
Szerződések módosítása
Telki község képviselő-testülete az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. projekthez kapcsolódóan az
alábbi tárgyú határozatok elfogadásáról döntött:

- a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-nek küldött,
2017.06.20-án kelt levél visszavonásáról,

- a szennyvízelvezetési és kezelési projekt műszaki kötet tartalmának elfogadásáról és a konzorciumi tagi jóváhagyó nyilatkozat aláírásáról,

- a Telki, 062/3. helyrajzi számú ingatlanon fennálló, jelenleg
hatályos szerződések módosítására irányuló, az Organica Zrt.
által készített szerződés-tervezetek elutasításáról, amellyel kapcsolatban felhatalmazták a Polgármesteri Hivatalt, hogy a korábbi szóbeli egyeztetésnek megfelelő tartalmú, az önkormányzat
érdekeit maradéktalanul figyelembe vevő szerződés-tervezetet
készítsen el és juttasson el az Organica részére.
szb

Adózási felhívás
Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Tisztelt Adófizetőinket, hogy a 2017 második
félévi helyi adók (építményadó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) és a gépjárműadó befizetési határideje 2017.
szeptember 15.

Telki Község Adóhatósága valamennyi adózó részére 2017
februárjában megküldte a folyószámla kivonatokat és a
befizetéshez szükséges csekkeket.
Az adózók az egyenlegközlőben értesültek arról, hogy velük
kapcsolatosan milyen összegű adófizetési kötelezettséget tart
nyilván az adóhatóság, illetve mekkora összeget kell 2017. március 16-ig és szeptember 15-ig megfizetni. Év közben történt változás esetén a határozattal megküldésre került a teljes évi
befizetéshez szükséges csekk.
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Az adózók befizetéseiket a folyószámlához mellékelt csekkeken
vagy banki átutalással is teljesíthetik. Amennyiben adózóink a
szeptemberben esedékes befizetéshez új csekket szeretnének
igényelni, ezt személyesen adóirodánkban, vagy az
ado@telki.hu és az ado2@telki.hu e-mail címeken is megtehetik.

2017 augusztusában adóhatóságunk a vállalkozások részére
megküldte az iparűzési adóval kapcsolatos folyószámla egyenleget, és a bankszámlanyitásra nem kötelezett adózók esetében
a befizetéshez szükséges csekket.

2017 októberében minden adónemhez kapcsolódóan
megküldésre kerül az 1000 Ft-ot meghaladó túlfizetést vagy
hátralékot tartalmazó egyenlegértesítő.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul községünk
fejlődéséhez és működéséhez!
dr. Lack Mónika
jegyző
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Pályázati felhívás
- Környezetvédelmi alap

Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2012.
(05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi alapot hozott
létre.
A Környezetvédelmi alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni. Az alap elsősorban a helyi lakosság és civil
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására,
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

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

A Környezetvédelmi alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak, aki, illetve amely szervezet
ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy aki, illetve amely
szervezet a Környezetvédelmi alapból vagy más önkormányzati
forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–

a kitöltött pályázati adatlapot

–

a tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját

–
–

a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a
műszaki leírást és a költségvetést
az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrásokat

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri
Hivatal - 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a titkarsag@telki.hu email címre.
A beérkezett pályázatokat Telki község képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést
kapnak.

Megállapodás - elszámolás

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon
belül megállapodást köt.
A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének
felhasználásáról a program lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.

A Környezetvédelmi alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.) Ör. szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára
menüpont alatt.
Deltai Károly
polgármester

Hirdessen nálunk!
A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos havilapja, illetve weboldala. Együtt a helyi kommunikáció fő
csatornáit jelentik. Olvasóik jellemzően a közel 5000 fős település, és a több tízezres lélekszámú környező régió lakosai,
valamint a községre költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.

A Napló az egész településen, minden háztartásba ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen figyelik az itt élők a friss információk elérése érdekében.

Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!
A hirdetések árairól, és a jelentkezés további feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklődni hétköznaponként,
munkaidőben a munkaugy@telki.hu email címen, a 06-26-920-806-os telefonszámon, vagy személyesen, a Telki Polgármesteri
Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.
www.telki.hu
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Telki Egészségnap
2017. szeptember 22-én este és 23-án egész nap várja a telkieket a népszerű
rendezvény.
Idén is a szokásos szeptemberi időpontban rendezzük meg Telki
Egészségnapját, amely 3 helyszínen - Telki Hold Otthon, Iskola és
Pajta környéke - zajlik, de időben elkülönülve, így lehetőség lesz
az érdeklődőknek mindegyik programon részt venni. A
szűrővizsgálatok mellett az egészséges életmód és ételek, a
szabadidős sport, a mozgás népszerűsítése, a környezetvédelem
és annak megóvása lesz a központi téma.

A program már pénteken este indul, a Szülők Akadémiája
szervezésében, a Telki Hold Otthonban. A gyerek eszik vagy épp
nem eszik? Mit eszik? Vajon tápláló ételeket eszik? Napi
kérdések, szülői kihívások, szakértői praktikák Ihász Katalin
dietetikustól. Elmélet és gyakorlat olyan szakembertől, aki ismeri
a miérteket, az összefüggéseket, valamint a problémákat is, és
aki még főzőklubot is tart szabadidejében iskolás gyerekeknek.
Jó, ha tudod, miként hat a táplálkozás a gyermeked lelki
állapotára vagy épp az idegrendszeri fejlettségére.
Te vajon átlátsz a címkegyártó marketingesek szándékain?
Mindig van ötleted, hogy mi legyen a következő egészséges,
finom, tápláló és mindenkinek jó vacsora? Szeretnél erről többet
tudni? Gyere el, várunk 2017. szeptember 22-én, pénteken este
20 órakor a Hold Otthon tárgyalójában (Telki, Kórház fasor 1.).
A szombati napot a Kokukk Egyesület által szervezett bio piac
nyitja. Az évek során egyre népszerűbbé váló, kéthetenkénti piacot nem kell külön bemutatnunk a helyieknek, de az új
beköltözők számára szeretnénk felhívni a figyelmet erre a szolgáltatásra, amely lehetővé teszi, hogy egészséges, friss, garantáltan jó minőségű, házi termékek kerüljenek a telkiek asztalára.
A Telki Hold Otthonban 8 órától kezdődnek a szűrővizsgálatok:
fogászati szűrés, általános állapotfelmérés (vérnyomás, vércukor
és koleszterinszint mérése), mozgásszervi állapotfelmérés,
urológiai teszt, átvilágításos mellvizsgálat.

Életet menthet, ha felkészültek vagyunk az elsősegélynyújtásban, újraélesztésben. A felmérések szerint 10 emberből legfeljebb egy akad, aki tudja és vállalja az újraélesztést. A mentők

ideális esetben is csak 10 perc alatt érkeznek ki, viszont az első 23 percben el kell indítani az újraélesztést. Nem tudhatjuk, mikor
lesz szükség erre a tudásra, de megnyugtató, ha készülünk rá. Az
elmúlt évben Telkiben is előfordult olyan eset, amikor váratlanul,
sportolás közben lett valaki rosszul, és a mentők kiérkezéséig
segítséget kellett nyújtani a sporttársaknak.Telkiben 3 defibrillátor is rendelkezésre áll az újraélesztés megkezdéséhez, ezek
működése egyszerű, de jó begyakorolni használatukat és az
újraélesztés menetét. A gyors reagáláson múlhat valaki élete,
ezért fontos lenne, hogy minél többen vegyenek részt a
Vöröskereszt szakemberei által tartott bemutatón.

A Bio-bolt, amely az Otthonban működik, kóstolóval, és 10%
kedvezménnyel várja a látogatókat, a Telki Hold Otthon étterme
13 és 15 óra között egészségnapi menüvel - roston csirke, salátával - készül, hogy vendégül lássa a látogatókat.

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány az iskola előtti parkban
várja a gyerekeket, szülőket. Az alapítvány tavaly átadott kültéri
ping-pong asztala és a mellette felállított erősítő-eszközök, a
műfüves focipálya év közben is vonzzák a mozogni vágyókat, és
élettel töltik meg az iskola előtti parkot. A sportrendezvénynek
ez lesz a központi helyszíne.

Orbán Zoltán, a Madárbarát kert program atyja
2017 augusztus

Madáritató

Program
A délutáni programok a Pajta környékén folytatódnak. A
gyerekek és az érdeklődő felnőttek számára a Pajta udvarán
kisállat bemutató lesz. Az ismert zoológus, Gőgös Zsuzsanna
magával hozza kisállatait (madarat, sünit, kígyót, stb.) és bemutatásukkal, jelenlétükkel segítséget ad a nyitott, befogadó állatszerető szemlélet kialakításához.
A bemutatón az élő állatok jelenléte mellett óriási szerepet játszik az elhangzó szöveg (nem az állat „dolgozik”, sokkal inkább az
ember), ezért az előadóra nagy felelősség hárul, hogy megfelelő
ismeretet adjon át az állatok által elbűvölt közönségnek!

A jó hangulat, a vicces-humoros ismertetés és a figyelem fenntartása szempontjából fontos, hogy az állatok - főként vadállatok
- tartásának és bemutatásának csakis akkor van létjogosultsága,
ha az szemléletet formál, és az emberek gondolkodását a természetről új, helyes alapokra helyezi.
Másik vendégünk Orbán Zoltán, a Madárbarát kert program
atyja. Előadása nyomán magunk is megtapasztalhatjuk, mivel
tudjuk még „madárbarátabbá” tenni közvetlen környezetünket.

A kis madarak etetése, itatása nemcsak nekik hasznos, mi is jobban érezzük majd magukat, ha ablakunkból harkályokat,
baglyokat, cinegéket figyelhetünk meg. Az előadás előtt és után
a gyerekekkel közösen madáritatót készíthetünk.

A Gyalogló Idős Klub megalakulása is ezen a napon történik.
Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója, az Idősek Tanácsának
tagja indította el az országos mozgalmat, amelynek felhívásához
Telki is örömmel csatlakozik. Célja, az egészségesebb időkor
elérése, a gazdagabb társas kapcsolatok kialakítása, a
településen belül az idősek integrációjának javítása megegyezik
a mi elképzeléseinkkel is. A programhoz a helyszíneken lévő
jelentkezési lapokon lehet csatlakozni.
A nap végén, lazításként zenével, finom, egészséges falatokkal,
beszélgetéssel zárjuk az Egészségnapot.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Halász Terézia
A Szociális Bizottság elnöke

Programok
Szeptember 22. (péntek)
20:00 A Szülők Akadémiája előadása - Telki Hold Otthon

Szeptember 23. (szombat)
7:30 Bio-piac - Pajta
8:00 Szűrővizsgálatok - Telki Hold Otthon

10:00 Sportnap az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvánnyal - Iskola előtti park
16:00 Állatbemutató Gőgös Zsuzsanna zoológussal - Pajta
17:00 Madárbarát kert program Orbán Zoltánnal - Pajta
18:00 Beszélgetés, zenehallgatás - Pajta
www.telki.hu
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Oktatás

Interaktív órákra van szükség
- 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 Takács
Zsuzsi alsós tanítónővel beszélgettünk.
Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

Ez lesz a negyedik évem a telki iskolában. Mielőtt ide kerültem,
húsz évet a Pető Intézetben töltöttem konduktorként, ám az
első diplomám tanítói, és szerettem volna visszatérni ehhez.
Éreztem, váltanom kell, és nagyon nagy mézesmadzag volt előttem, hogy Telkiben lakóként biciklivel vagy gyalog percek alatt
beérek a munkahelyemre.

Önről úgy hírlik, hogy az iskola életének egyik fő
motorja!

Én erre azt szoktam mondani, hogy hiperaktív vagyok, tele
energiával. Mindig nagyon lelkes vagyok, bármilyen ügyről is
legyen szó, és nem nagyon tudok semmire sem nemet mondani.
Örülök, ha kollégáim úgy látják, hasznos része vagyok az iskola
életének.

Milyenek a telki gyerekek?

A mai gyerekeknek már nem lehet úgy tanítani, mint régen.
Nagy energiabefektetés kell ahhoz, hogy érdekelje őket az interneten kívül más is, és hogy lekössük őket. Nagyon interaktív

órákra van szükség, én például a mozgást mindig beleviszem a
tanításba és a zenét is gyakran felhasználom. Úgy érzékelem,
hogy a szülők nagy része értékeli ezt, és támogat abban, hogy ne
csak a hagyományos módszerekkel tanítsak.

Szerintem ugrándozva is lehet szorzótáblát mondani, vagy
éppen hason fekve írni. Sőt, sokszor társasjátékot viszünk be
matek- és magyarórára is, amelyekkel a gyerekek játszva tanulhatnak, és szinte észre sem veszik, hogy mondjuk éppen számolnak.
A digitális eszközök is fontosak, jobban motiválják a gyerekeket.
Sokkal lelkesebben dolgoznak, ha egy kivetítőről tehetik, a képi
megjelenítés rengeteget számít a mai világban.

Milyen a mi iskolánk?

Az a kihívás Telkiben, hogy állami iskolaként felvegyük a
versenyt a sok alternatív intézménnyel, és számtalan pluszt
nyújthassunk a diákoknak. Ehhez nekünk, pedagógusoknak is
folyamatosan változnunk kell és megfelelnünk a kor igényeinek.
Ez borzasztó nagy feladat, főleg nekünk, tanároknak.

Ön szerint milyen lesz az iskola öt év múlva?

A kérdés azért is aktuális, mert nemrég új igazgatónőnk lett, aki
öt évre kapta meg a megbízást. Remélem, nyitott lesz az új dolgokra és tudja megfelelően motiválni a tanári kart is. Optimista
emberként bízom abban, hogy jó iskola leszünk!
szb

Dávid Anna kapta a nívós iskolai díjat
A Pipacsvirág Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában idén a Közalkalmazotti Tanács javaslatára Maronicsné
Dávid Anna tanárnő kapta a
Havas Ferenc-díjat.

Anna 2003 óta tanít Telkiben,
rajz-földrajz szakon. Számos
ünnepi műsort szervezett az
intézményben, köztük 2011-ben
a teljes március 15-i előadást. Az
iskola dolgozói és tanulói minden évben megcsodálhatták
rajztehetségét. Az idei műsort
óriásportréival díszítette - Petőfi
Sándort, Jókai Mórt, Táncsics Mihályt és Szendrei Júliát ábrázolták rajzai. Kialakította és fejlesztette a rajz és a földrajz
szertárakat.
2007 óta az iskolai galériát szervezi, ami helyet biztosít a tanulók
legjobb alkotásainak. Három éve a tehetségnapon „Mi a tehetség? Miben vagyok tehetséges?”, tavaly pedig „Szépek-e a
gépek?” témában állította ki a gyerekek rajzait. Az idei tanévben
az iskolásokat megversenyeztette az önkormányzat által kiírt,
Telki Karácsony című rajzpályázaton, ami nagyon sikeres volt.
2017 augusztus

2006 óta rendszeresen részt vett a bálok műsorának
szervezésében és dekorálásában. 2012-ben a Balkán Bál teljes
műsoráról is ő gondoskodott, ebben a szülők és pedagógusok
szerepeltek a gyerekekkel együtt. Anna készítette a dekorációt
is, és intézte az összes - diákok által alkotott - „pipacs” kép
árverését.
Többször szerepelt az iskolásokkal a falu ünnepélyein (március
15., karácsony nyugdíjasoknak). 15 éve szervezi a betlehemes
népi játékot, a Falukarácsonyt, 7 éve pedig a Falukáposztája
program részeként a délszláv táncházat. Idén átvehette a Telkiért Érdemérmet, amelyet a település fejlődése érdekében
végzett kiemelkedő szakmai és hivatásbeli érdemeiért kapott.
Minden szervezésének kulcsa a jó és eredményes közös, gondolkodás a diákokkal, a szülőkkel, az alapítvánnyal, az önkormányzattal és természetesen a kollégáival.

Többször volt munkaközösség vezető, a pedagógus szakvizsgájának megszerzése óta pedig a tehetségfejlesztési
munkaközösség élén áll. Idén már a harmadik nyolcadikos osztályát ballagtatta, többször szervezett ballagási ünnepélyeket.Volt
gyermekvédelmi felelős, közalkalmazotti tanácstag, valamint
minden évben felkészíti diákjait a megyei rajz- és földrajz
versenyekre.

Sport

A legjobb szeretne lenni - interjú
A falunkban élő Czellér Dorka az U17-es női fociválogatott tagjaként tavasszal Telkiben is megcsillogtathatta tudását. Ennek
kapcsán lapunk az ifjú tehetséget kérdezte arról, hogyan indult
karrierje és hová szeretne eljutni.
„A válogatottba kerülés? Sok munka árán sikerült. Ha valaki elég
tehetséges, és látják rajta az igyekezetet, akkor elviszik különböző felmérésekre. Ha ezeken megfelel, akkor egyre többször
hívják, és ha jól játszik, alaptaggá válik, s később a felnőttek közé
is könnyebben bekerülhet. A fiúknál azért sokkal nehezebb ez,
mint a lányoknál.

A tavaszi telki mérkőzések? A Labdarúgás Napja alkalmából játszottunk az MLSZ edzőközpontban. Erdély válogatottját például
nagyon megvertük, 10-0-ra nyertünk. Telkibe egyébként főként
felmérésekre és közös edzésekre szoktunk járni, meccseink
ritkábban vannak itt.
Meglepődnek-e azon, hogy focizom? Mivel lány vagyok,
általában nagyon! Annyira nem látszik rajtam, de mikor megtudják, mindenki kérdezgeti, hogy mióta és milyen komolyan
csinálom.

Dorka és testvére, Kinga

A posztom? Csatár, illetve jobblábas szélső támadó vagyok. A
gyorsaságom nagyon fontos. Próbálok még erősödni, hogy
majd a felnőttek között is megfelelően helyt állhassak.

A kezdetek? 6 éves voltam, amikor Telkiben Ebedli Feri bácsinál
indult egy focisuli. Először nem engedtek be, mert lány vagyok
és a fiúk között játszottam volna, de aztán anyukám kérte, hogy
egy edzésre elmehessek. Gondolta, hogy ha mondjuk megrúgnak, hamar feladom és kiszeretek belőle. Ám nagyon megtetszett, és Feri bácsi is befogadott, s náluk voltam 4-5 évet. Ezután
Budakeszire kerültem, ahol a (fiú)csapattal már bajnokságban
indultunk. Sőt, az U14-es korosztállyal meg is nyertük ezt! Sokat
köszönhetek ezért az időszakért a klubigazgató Kiss Baranyi
Sándornak, és a két edzőmnek, Somogyi Tibornak és Babó
Leventének. Innen az MTK-hoz vezetett az utam, ahol már a
lányok között, 15 évesen az U19-esek között szerepelek. Velük
tavaly szintén bajnokok lettünk!

A tanulás és a foci? Nehéz összeegyeztetni. Sűrű a napi programom, edzés, suli, edzés, házi feladatok. Most magántanuló
vagyok, így egy picit könnyebb. Ugyanakkor a tanulás mindenképpen nagyon fontos, és szerencsére a legutóbbi tanévben
egy négyes mellett minden más jegyem ötös lett.

A példaképeim? Az egyik a magyar származású német válogatott játékos, Marozsán Dzsenifer, akit nemrég a profi futballisták
szervezete, az UNFP az év női labdarúgójának választott. A másik
az amerikai Alex Morgan, aki hatalmas sztár a tengerentúlon. A
férfiaknál pedig Neymar.

A céljaim? Jövőre fel szeretnék kerülni az NB1-be. Már idén is
volt erre lehetőség, azonban még szerintem korai lett volna. A
gimi elvégzése után olyan külföldi egyetemre szeretnék bejutni,
ahol focizni is tudok. Főleg Németország vagy az Egyesült Államok jöhet szóba. A legnagyobb célom pedig majd felnőtt
koromban a rendszeres magyar válogatottság, és hogy a csapattal kvalifikáljuk magunkat az Európa Bajnokságra.”

Szilágyi Balázs
www.telki.hu
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Program
Táskaáldás a Telki
Templomban
Kedves Diákok, Ovisok és Szülők!
Szeretettel hívunk mindenkit 2017. szeptember 10-én, vasárnap
9.15-kor tanévkezdő szentmisére és a hagyományos „Táskaáldásra”!

Ne felejtsétek otthon az iskolatáskát, ovis motyót! Kérjük együtt
a Jóisten segítségét az előttünk álló feladatokhoz!

Gábor atya és a Telki Katolikus Közösség

Őszi kiállítás a Pipacs
Galériában
Idén ősszel a Pipacs Galéria ismét meglepetéssel készül a
művészetkedvelők számára. Október 6-án ünnepi kiállítást
csodálhatnak meg a telkiek, a szokásoknak megfelelően ingyenesen. (További részletek a következő számunkban lesznek
olvashatók.)
A galéria minden évben kétszer, tavasszal és ősszel várja egy-egy
kiállítással látogatóit. Belépő nincs és harapnivalóval is kedveskednek a vendégeknek.

2017 augusztus

Sport

Persányi Barnabás korosztályos
magyar bajnok
Június 23-a és 30-a között rendezték Balatonlellén a Magyar
Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokságot. A 9 fordulós versenyen
Persányi Barnabás az egy évvel idősebbek korcsoportjában
indulva, a mezőnyt egy egész ponttal megelőzve, veretlenül lett
korosztályos magyar bajnok.
Ifjú FIDE sakkmesterünk egyébként nemrég megkapta a „Magyarország jó tanulója és jó sportolója” címet is.
Gratulálunk a remek eredményhez!

Persányi Nóra nyerte a fotómodell
versenyt
A több mint 110 országban megjelenő Cosmopolitan magazin
magyar kiadása tavasszal hirdette meg a Look of the Year '2017
fotómodell versenyt. Júniusban a szakmai zsűri: Fanny Zakrisson,
a Premier Model Management London képviselője, Sabján
Johanna, a Cosmopolitan magazin főszerkesztője, valamint Kajdi
Csaba, a Visage Model Management vezetője több száz lány
közül választotta ki a győztest: a Telkiben élő Persányi Nórát.
Nyereménye többek között egy exkluzív fotómodell szerződés a
Visage Model Managementtel.
Egyébként Nóra az ország egyik legerősebb gimnáziumába, a
Városmajori Gimnáziumba jár, és régi szenvedélyét, a sakkot sem
hagyta abba: legutóbb az idei Diákolimpián csapatban lett
Budapest-bajnok.
Gratulálunk, Nóra!

www.telki.hu
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Közösség

Egyre szebb már a kis kápolna
Budajenő és Telki határán, a Hilltopra vezető úttól nem messze
egy kicsi kápolna romja állt. Budajenői németek építtették,
valószínűleg a XVIII. század első felében. A második
világháborúban megsérült, de nem hozták helyre, és az évek
során csúnyán lepusztult.
A KoKuKK Egyesület 2014 nyarán adománygyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy az épület lakossági összefogásból – polgári öntudatból, keresztényi buzgalomból, az ősök iránti tiszteletből – újjáépülhessen.

helyreállítottuk a boltívet és a falakat, novemberben tető került
az épületre, és megérkezett a tél.

2016-ban lendületet vett a honi építőipar. Azok a vállalkozások
és szakmunkások, akik még nem mentek csődbe vagy külföldre,
roppant elfoglaltak lettek. Ebben az évben így mindössze az
épület vakolását, az oltár kialakítását és a padló- illetve
útburkolást sikerült megvalósítanunk sok egyeztetés és alkudozás árán. A telki önkormányzat jóvoltából pedig hangulatos
fapad és néhány cserje került a helyszínre.
2017-ben folytatódott az építőipari konjunktúra, de – tanulva a
tavalyi tapasztalatokból – mi is rámenősebben hajkurásztuk a
kivitelezőket. Elkészültek az oromfal és az oltár kőburkolatai, egy
szép kovácsoltvas kapu a bejáratra, majd a meszelés. Az egyszerű szépségű parasztbarokk épület immár régi fényében áll.
Megér egy sétát a meglátogatása!

A vállalkozás nagy lendülettel indult. 2014-ben természetbeni és
pénzadományokat gyűjtöttünk, elkészültek a tervek, és megtaláltuk a legfontosabb építési munkálatokhoz (boltív, tető) a
műemlék-felújításban is járatos kivitelezőket. Az építkezés
megkezdését viszont megakadályozta, hogy a nyári esőzések
hatására felázott a talaj, és leomlott a kápolna előtti hegyoldal.

A leomlott rézsű megerősítése csak 2016 szeptemberére oldódott meg egy vasbeton terasz kialakításával. Októberben
2017 augusztus

Mi van még hátra? Sürgető a vasbeton terasz korlátjának
elkészítése, mert a jelenlegi állapot nem csak csúf, de balesetveszélyes is. Szükség lesz némi tereprendezésre, szerény
parkosításra is. És hátra van az oltár díszítése, ezzel összefüggésben pedig a névadás. Igyekszünk kinyomozni a kápolna eredeti
nevét, de ez nem egyszerű, mert kevés és ráadásul ellentmondásos az ezzel kapcsolatos információ.
Itt tart tehát a közös vállalkozás, amelyben nagyon sokunk
adománya, önkéntes munkája, segítő szándéka benne van. 36
pénzbeli adományt kaptunk, összesen 1.291.520 forint értében.
10 természetbeni adományozónk és 11 önkéntesünk volt, hozzájárulásuk értékét nem becsültük fel, de nagyságrendileg az
előzőhöz közeli. Mindannyiuk segítségét, támogatását köszönjük! Reméljük, már nem kell sokat várnunk az átadásra.
Bellon Erika, KoKuKK Egyesület

Közösség

www.telki.hu
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Közérdekű

Hasznos címek és
telefonszámok
Telki Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06-26-920-800

Általános ügyfélfogadás rendje:
14.00-18.00
Hétfő:
Szerda:
8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek:
8.00-12.00

Orvosi ellátás
Mentők: 104, 112

Orvosi rendelő

2089 Telki, Kórház fasor 24.
Háziorvos: 06-26-920-821,
gyermekorvos: 06-26-920-822

Dr. Kiss-Leizer Márta

háziorvos
Telefon: 06-26-920-821, 06-31-784-1086
(új szám!)
Rendelési idő:
Hétfő:
14.00-17.00
Kedd:
8.00-11.00
Szerda:
14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek:
11.30-14.30

Dr. Asztalos Mária

gyermekgyógyász és fül-orr-gégész
szakorvos
Telefon: 06-26-920-822, 06-70-312-9341
Rendelési idő:
Hétfő:
8.00-10.00
Kedd:
13.00-16.00
Szerda:
8.00-10.00
Csütörtök: 13.00-16.00
8.00-10.00
Péntek:
Tanácsadás:
10.00-12.00
Hétfő:
10.00-11.00
Szerda:

Orvosi ügyelet

2017. június 6-tól ideiglenesen a
Budakeszi, Fő u. 43-45. számú épületbe
(Átrium üzletház) költözött!
Telefonszám: 06-23-451-731,
06-23-451-920

Rendelési idő:
Hétköznap 16.00-tól másnap reggel
8.00-ig
Hétvégén 0.00-24.00
2017 augusztus

Rendőrség
107, 112

Telki körzeti megbízott
Czelvikker Máté
06-70-603-7594

Budakeszi Rendőrőrs

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Telefon: 06-23-450-007

Tűzoltóság
105, 112

Gyógyszertár

2089 Telki, Pillangó u. 2.
Telefon: 06-26-572-026
Nyitva tartás:
Hétfő:
8.00-18.00
Kedd:
8.00-16.00
Szerda:
8.00-18.00
Csütörtök: 8.00-14.00
Péntek:
8.00-14.00
Szombat:
9.00-12.00

Posta

2089 Telki, Kórház fasor 22.
Telefon: 06-26-372-079

Nyitva tartás:
Hétfő:
8.00-12.00, 12.30-18.00
Kedd:
9.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda:
9.00-12.00, 12.30-17.00
Csütörtök: 9.00-12.00, 12.30-18.00
Péntek:
9.00-12.00, 12.30-16.00
(szombat-vasárnap zárva)

Temetkezés

Gyertyaláng Kft.
Telefon: 06-30-411-6245

Gyepmesteri feladatok
Polisz Kft.

1196 Budapest, Ady Endre u. 51.
Telefon: 06-1-358-0526
További elérhetőségek és hasznos információk a Telki Portálon (www.telki.hu)
találhatók.

Telki
Hulladéknaptár
Az alábbiakban az idei év hátralévő hulladékszállítási időpontjai láthatók
emlékeztetőül.

Kommunális

Minden héten szerdán

Papír / műanyag
Szeptember
Október
November
December

Zöld

Szeptember
Október
November
December

14., 28,
12., 26.
9., 23.
7., 21.

11., 25.
9., 21.
6., 20.
4.

Lomtalanítás

Évente egyszer, maximum 3 köbméter
hulladék szállíttatható el. A lomtalanítás
március 1-je és november 30-a között
vehető igénybe. Időpont a szolgáltató
ügyfélszolgálatán kérhető, az info@zoldbicske.hu email címen bármikor, a 06-22350-111-es telefonszámon, és a 2060
Bicske, Csákvári út 45. alatti ügyfélszolgálati irodában hétfőn 8 és 16, szerdán 8
és 20, pénteken 8 és 12 óra között.

Többlethulladék

A többlethulladék elszállítására szolgáló
zsákok beszerzési helye: Barkácsbolt,
2089 Telki, Fő utca 27.

Program

www.telki.hu
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Macskák csipezése
A kutyák mikrocsipes megjelölése hazánkban évek óta kötelező.
Tapasztalataink alapján az esetek legnagyobb részében ez egy
nagyon jól működő rendszer.

Az elkóborolt, elveszett kutyát előbb-utóbb önkéntes járókelők,
állatvédők, vagy a gyepmester befogja és beviszi egy állatorvosi
rendelőbe vagy állatmenhelyre, ahol azonnal leolvassák a
mikrocsipet. A számkódjához tartozó állattulajdonosi adatok pár
perc alatt megtalálhatók, így a kutya visszakerül a gazdájához,
aki rendszerint már nagyon várja.
Sajnos macskák esetében a mikrocsipes megjelölés nem
kötelező és nem is bevett gyakorlat. Ez azért sajnálatos, mert a
cicák sokkal nagyobb eséllyel kódorognak el, és szorulnak be
olyan zárt helyekre, ahonnan nem tudnak hazajutni. A legtöbb
macska gazdája épp olyan ragaszkodással és szeretettel kötődik
kedvencéhez, mint más a kutyájához.

A mikrocsip behelyezés cicáknál is ugyanolyan egyszerű
művelet. Tehát valójában semmi nem szól az ellen, hogy macskánkat is csipeztessük, mégis azt tapasztaljuk, hogy erre sokkal
ritkábban van igény.
Minél többen elvégeztetnék a cicák csipezését, annál nagyobb
eséllyel gondolna rá minden megtaláló, állatvédő és állatorvos
is, hogy ellenőrizze, van-e egy gazdátlan, talált cicában csip.

Állatvédelmi okokból a Klapka Állategészségügyi Központ idén
október 15-ig megtámogatja a cicák mikrocsipes megjelölését,
és kedvezményes áron (2500 forintért) vagy a veszettség elleni
oltás mellé ingyenesen végzik el a műveletet.

A macskák veszettség elleni oltása szintén nem kötelező, de számos okból veszélyeztetettebbeknek tekinthetők, mint a kutyák,
így az erdős terület közelében élő cicák esetében indokolt lehet
a védőoltás.
Klapka Állategészségügyi Központ

Legyünk körültekintőek, ha online
vásárolunk tűzifát!
Számos jogsértést tárt fel az utóbbi időben az interneten
tűzifát hirdetők körében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Az ellenőrzésekre legtöbbször lakossági
bejelentés alapján került sor. A bejelentők rendszerint az
interneten hirdetett, majd kiszállított tűzifa mennyiségét,
minőségét kifogásolták, illetve a bizonylatokat hiányolták,
panaszaikkal pedig sok esetben már nem tudták utolérni a
hirdetőt. A NÉBIH – a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletéért felelős hatóságként – kéri a lakosságot, hogy
legyenek különösen körültekintőek, ha online vásárolnak
tűzifát!
Számos bejelentés érkezett az utóbbi hónapokban a NÉBIH-hez
internetes tűzifa rendelések kapcsán. A bejelentők legtöbbször
a kiszállított tűzifa mennyiségét, minőségét, valamint az adásvétel körülményeit kifogásolták.

Egy vállalkozás jogszerű működésére önmagában nem jelent
garanciát az, ha honlapjáról valaki már több éve rendel tűzifát. A
hatósági ellenőrzések tapasztalatai szerint a hirdetők sok esetben megsértik az előírt követelményeket, illetve nem tartják be
a faanyag-kereskedelmi lánccal kapcsolatos, hatályos szabályokat.
A NÉBIH felhívja a lakosság figyelmét, hogy online tűzifavásárlás
esetén különösen körültekintően járjanak el és vegyék figyelembe a következő szempontokat. Mindig győződjenek meg arról,
hogy a hirdetés mögött valós személy vagy vállalkozás áll!
2017 augusztus

Gyanúra adhat okot, ha a hirdető nevét nem sikerül azonosítani.
A kereskedő működését egyszerűen ellenőrizhetik az interneten
elérhető cégnyilvántartásból.

A hirdető azonosítása után célszerű ellenőrizni, hogy a személy
vagy cég neve szerepel-e a NÉBIH honlapján közzétett
jogsértések között. Az EUTR jogsértés listán név szerint megtalálhatóak az – olykor az internetes reklámozástól is – eltiltott
kereskedők, ezáltal csökkenthető a vásárlás során felmerülő
kockázat.

Fontos, hogy előre utalással csak megbízható hirdető esetén
fizessenek! Cég esetében a megadott bankszámlaszámot
feltétlenül vessék össze a cégnyilvántartásban szereplő adattal!
Érdemes előnyben részesíteni a nyitva tartással működő, telephellyel rendelkező hirdetőket az esetlegesen felmerülő panaszok érvényesíthetősége miatt.
Minden esetben kérjék a tűzifa átadásakor a nyomtatvány alapú,
sorszámozott szállítójegyet, a névre szólóan kiállított számlát
vagy nyugtát, valamint a tűzifa vásárlói tájékoztatót is!

A NÉBIH kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális vagy
gyanús tűzifa hirdetést észlelnek, jelezzék a NÉBIH ZöldSzámán
(06-80/263-244) vagy az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu e-mail
címen!
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Természet

A Pilisi Parkerdőben megtelepedett a
mocsári teknős
Újabb említésre méltó ökológiai eredményt hoztak a 2008 és
2010 között, a „Parkerdő természetesen” uniós természetvédelmi program keretében végzett vizes élőhelyek
restaurációs munkái: idén tavasszal és a nyár első felében
több erdei kistóból is mocsári teknősök egyedei kerültek
elő. Az egyetlen, Magyarországon őshonos teknősfaj eddig
csak elvétve fordult elő a Pilisben és a Visegrádi-hegységben, így az aranysakál, a fekete gólya és három új denevérfaj
után még egy fontos faj telepedett meg a Budapesthez
közeli örökerdőkben.

A Pilisi Parkerdő Zrt.Visegrádi Erdészete a „Parkerdő természetesen” uniós természetvédelmi program keretében, egyebek mellett a Visegrádi-hegység mintegy 20 erdei kistavának restaurációját vitte véghez. A restauráció során a szakemberek ezeket a
vizes élőhelyeket leromlott állapotukból az eredetivel megegyező állapotba hozták, majd az erdei kistavak kétéltű- és hüllőfaunáját is felmérték, amit azóta is folyamatosan végeznek. A
Visegrádi-hegységben és a Pilisben lévő erdei kistavak élőhelyi
monitorozását a Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei immár csaknem
öt éve a Magyar Biodiverzitás-kutató Társasággal, az azt
megelőző két évtized során pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályával együttműködésben végezték.

A szóban forgó kistavak mindegyikében elterjedt és nagy
egyedszámban fordul elő a pettyes gőte, de a kirándulók
gyakran találkozhatnak barna varanggyal, erdei és gyepi békával, valamint zöld levelibékával is. A barna ásóbéka és a
vöröshasú unka inkább a Visegrádi-hegység délkeleti részén fordul elő, a sárgahasú unkának eddig csak Leányfalunál van ismert
előfordulása, míg a kecskebéka fajcsoport már a nagyobb
állóvizekre jellemző, amelyek inkább a hegység peremvidékén
találhatóak.

Legfőképp a fentiekből is látható, igen gazdag élővilág indokolta a kistavak gondos állapotmegőrzését, illetve annak javítását.
A természetvédelmi program során a tavak időszakos jellegén is
javítottak, egyúttal meggátolták és csökkentették a nem kívánt
feltöltődéseket. A beavatkozásnak köszönhetően jelentősen
megnőtt a kétéltűek faj- és egyedszáma. A hüllők közül a mocsári teknősnek (Emys orbicularis) azonban eddig csak pontszerű előfordulása volt ismert, az is inkább a Visegrádi-hegység
peremi területein.

Némedy Zoltán, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének
erdőgondnoka kiemelte:„Az igazi meglepetés kétségtelenül az
volt, hogy idén több olyan kistóból került elő mocsári teknős,
amelyekben addig még nem fordult elő, így például az Ágashegynél is találtunk egy tojásrakó nőstényt. A vizes élőhelyek
rekonstrukciójával összhangban az erdei ökoszisztéma
egészének önfenntartó fejlődését elősegítő örökerdő-gazdálkodás is rendkívüli módon támogatja az ilyen jellegű természetvédelmi törekvéseinket, mivel ez a gazdálkodási módszer nagyon kíméletesen óvja és gyarapítja a szárazföldi és vízi fajok
természetes élőhelyeit egyaránt. Az ilyen erdőkben a különböző
állat- és növényfajok sokkal könnyebben megtalálják az
igényeiknek megfelelő élőhelyeket, ezért ezekben az erdőkben
magasabb fajszámban fordulnak elő mind a növény-, mind
pedig az állatvilág képviselői. Bízunk benne, hogy a közel 10 éve
megkezdett, a vizes élőhelyeket célzó védelmi intézkedések is
még sok fajnak kedveznek a jövőben.”
A szakemberek a több évtizede tartó kutatási munka során
elvétve, hozzávetőlegesen csak minden ötödik évben találtak
egy-egy mocsári teknős példányt. A Pilisi Parkerdő Zrt területén
nem sok olyan víztest van, amiben teknős él, és ahogy egyre
magasabbra megyünk a tengerszint fölé, ezek száma
rohamosan csökken. Egybehangzó szakértői vélemények szerint
a 150-200 méter fölött talált állatok többsége valójában tojásrakás céljából kóborol.

„A megfigyelt nőstény bizonyosan a tojások lerakásához keresett épp alkalmas helyet, ami felettébb biztató jel a faj lokális
megmaradása és szaporodása szempontjából. A nőstény a
fészek helyét nagy gonddal választja ki, a talaj nedvességtartalmának, tömörségének és a terület tájolásának függvényében.
Egy adott területen jellemzően elég kevés jó fészekrakó hely
található, ezért is szoktak kóborolni” – mondta dr. Kovács Tibor
zoológus, a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság elnöke.

A mocsári teknős a ma élő teknősfajok közül az egyik legnagyobb elterjedési területű faj. Magyarországon az egyetlen
őshonos teknősünk, védett állat, természetvédelmi értéke 50
000 Ft. A patakok és tavak partjainak országszerte történő
kiépítése, a vizes területek lecsapolása oda vezetett, hogy
állományuk – különösen az urbanizáció és a motorizáció terjedését követően – jelentősen csökkent. A mocsári teknős azonban legérzékenyebben talán a tojásrakó helyeinek zavarása
miatt fogyatkozott meg. Alapvetően a síkvidékekhez és
alföldekhez kötődő faj, így igencsak ritkán látott vendég a Visegrádi-hegységben és a Pilisben.

Ha a mocsári teknősök optimális élőhelyre lelnek, s tojásaikat a
vízhez közel lerakhatják, akár 200-300 méteres átmérőjű
területen leélhetik életüket, de ez csak ritkán adatik meg számukra. Így legtöbbször egy 1-1,5 kilométeres területen mozognak, eközben gyakran eltávolodnak a vizes élőhelyüktől is. Fontos, hogy olyan vizeket találjanak, ahol napozóhelyek is fellelhetők, ami legtöbbször kiálló kő, homokpad vagy épp egy vízbe
dőlt fatörzs, ahonnan a legkisebb zavarás esetén is azonnal a
vízbe vethetik magukat. A Pilisi Parkerdő Zrt. örökerdőgazdálkodása során, a vizes élőhelyek közelében hagyott holtfák
is ilyen fontos napozóhelyül szolgálhatnak.
Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
www.telki.hu
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Iskolai álláspályázatok
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pályázatot hirdet biológia - földrajz szakos tanár munkakör
betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Biológia és földrajz
órák megtartása az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve szerint, nevelési feladatokkal összefüggő adminisztráció és
iskolai feladatok elvégzése.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas
Judit intézményvezető részére a pipacsvirag@telki.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az iskola
titkárságán tudnak szerezni az iskola@telki.hu e-mail címen.

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pályázatot hirdet tanító angol műveltségterülettel - napközis
nevelő munkakör betöltésére.

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pályázatot hirdet tanító - napközis nevelő munkakör
betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony: határozott idejű, (2017-18-as
tanítási év)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Osztálytanítói, illetve
napközis feladatok ellátása.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas
Judit intézményvezető részére a pipacsvirag@telki.hu e-mail
címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp
Ottilia intézményvezető-helyettes nyújt a 06-30-217-8833-as
telefonszámon.

NOKS-os álláshelyek:

Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pályázatot hirdet egy fő gazdasági ügyintéző munkakör
betöltésére.

Munkavégzés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas
Judit intézményvezető részére a pipacsvirag@telki.hu e-mail
címen keresztül.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézményben
gazdasági ügyek intézése, feladatok ellátása. (Beszerzési
igényekkel kapcsolatos feladatok, megrendelések rögzítése,
számlák iktatása, számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, kifizetést
alátámasztó dokumentumok meglétének ellenőrzése, adatszolgáltatások, kimutatások készítése.)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Alsó tagozaton
tanítói feladatok ellátása és angol nyelv tanítása.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp
Ottilia intézményvezető-helyettes nyújt a 06-30-217-8833-as
telefonszámon.

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pályázatot hirdet informatika tanár - rendszergazda / angol
tanár munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony: határozott idejű, 2 tanítási év
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szaktanári feladatok
ellátása; egyéb feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas
Judit intézményvezető részére a pipacsvirag@telki.hu e-mail
címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp
Ottilia intézményvezető-helyettes nyújt a 06-30-217-8833-as
telefonszámon.
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Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű

Munkavégzés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas
Judit intézményvezető részére a pipacsvirag@telki.hu e-mail
címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp
Ottilia intézményvezető-helyettes nyújt a 06-30-217-8833-as
telefonszámon.
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pályázatot hirdet egy fő pedagógiai asszisztens munkakör
betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Pedagógusok
munkájának segítése, támogatása.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Farkas
Judit intézményvezető részére a pipacsvirag@telki.hu e-mail
címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp
Ottilia intézményvezető-helyettes nyújt a 06-30-217-8833-as
telefonszámon.

Hirdetés
Kultúra
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.

Hirdetésfelvétel:

06-26-920-806
munkaugy@telki.hu

GÓLYAHÍR
Fehér Tamás és Fehérné Kiss Marianna 2. gyermeke: Fehér
Sára Natasa
Németh Zoltán és Nagy Éva Emese 2. gyermeke: Németh
Noel Benjamin
Torma Gergely János és Torma Krisztina 1. gyermeke:
Torma Bálint Gergely
Péter Zsolt és Strausz Éva 2. gyermeke: Péter Zoé Virág
Bicskey Levente és Bicskey Szilvia 3. gyermeke: Bicskey
Marcell Levente
Nemes Tibor és Pók Tünde 2. gyermeke: Nemes Noémi
Dan Illés Imre és Danné Kun Barbara 2. gyermeke: Dan
Dorottya
Sok boldogságot kívánunk!

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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Közösség

A hónap rendezvénye:
Nyárbúcsúztató utcabál
Elsősorban a gyermekes családok nagy kedvence a Nyárbúcsúztató utcabál Telkiben. Az általában a tanévkezdést megelőző
vasárnap megtartott rendezvény célja, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egy igazán jó közös programot kínáljon.

Telki központja, a Pajta-Faluház és környéke ilyenkor benépesül,
és a falu apraja-nagyja együtt búcsúztatja a nyarat. Délután
főként kézműves foglalkozások, játékok és gyermekelőadások
szolgálják a kikapcsolódást, majd este remek hangulatú koncert
és utcabál veszi kezdetét. Az esemény programját színesítette
már ezeken túl például komolyzenei előadás, bográcsos főzőverseny, óvodaépület-átadás és standup comedy show is.
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