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Önkormányzat
Polgármester naplója

Csak a szemét, figyeld, benne van
minden
Mint ismeretes, a hulladékkezelés feladata régóta országos
átszervezés alatt van. Ez jogi,
szerkezeti és gyakorlati dimenzióban is jelentkezik. Voltak
eddig pozitív és negatív
következményei is számunkra.
Pozitív például az árcsökkenés
és a szelektív hulladék, illetve
zöldhulladék
kezelésének
javulása, bővülése. Negatív a
szállítási szolgáltatás színvonalának romlása. Telkit az átszervezés hamarosan újra érinteni fogja. Lássuk, hogy hogyan
és miért!

Telki Község Önkormányzata 2004 óta tagja a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.)
a Társulás területén, a vonatkozó országos koncepcióval
összhangban megkezdte a területi ellátás integrációját.

A Duna-Vértes Régió sajátossága, hogy területén az önkormányzatok nem ruházták át a Társulásra a közszolgáltató
kiválasztásának jogát, hanem a tagönkormányzatok, a rájuk
ruházott jogosultságnál fogva, önmaguk szervezik a közszolgáltatást. A tagönkormányzatok, mint névleg az „ellátásért
felelősek”, maguk választották ki a közszolgáltatójukat és kötötték meg a közszolgáltatási szerződést. Ez a gyakorlatban a
közbeszerzés kiírását és elbírálását jelentette, hisz a szerződés
tartalmát és számos más feltételt, a hulladékkezelés
kérdéskörének országos újragondolása folytán - a közbeszerzési
törvényen kívül - már magasabb jogszabály szabályoz. Ennek
megfelelően dolgozta ki a Társulás az NHKV Zrt.-vel az integrált
közszolgáltatás megteremtésére javasolt koncepciót.

A koncepció lényege az, hogy a régió hatékonysági szempontok
alapján át lesz alakítva. Az átalakított régióba számos település
belép és többen kilépnek. Összességében a régió lakosságszáma (így a kezelendő hulladék mennyisége is) nő, ami lehetővé
teszi a hulladékkezelési kapacitások jobb kihasználtságát és az
európai uniós jogszabályoknak való megfelelést. Ez a szakág
fejlesztésére már felvett jelentős uniós fejlesztési források szempontjából is fontos. A régió kialakításánál fontos szempont volt,
hogy a tengelyen szállított hulladék útvonala rövidüljön, optimalizálódjon.
Ennek megfelelően a régió két legnagyobb közszolgáltatója a
Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a Vértes Vidéke Nonprofit Kft., mint
a leendő két regionális közszolgáltató a közelség elve alapján
rögzíti a hozzájuk tartozó alrégiókat, lehetővé téve a Tatabányán
és Bicskén lévő mechanikai hulladék-előkezelő művek - a rendszer kulcselemeinek – optimális kapacitáskihasználtságát.
Ezen elvek mentén az NHKV Zrt. meghatározta, hogy melyik
területen melyik fenti közszolgáltató szerződéses jogviszonya az
életszerű.
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Mivel az NHKV Zrt. által preferált két gazdasági társaság fogja
ellátni a közszolgáltatást a régióban, így a következő lépés, hogy
minden társulási tagönkormányzat felmondja, vagy közös megegyezéssel megszünteti a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződését legfeljebb 6 hónapos felmondási idővel.

Számunkra speciális helyzetet teremtett az a tény, hogy a nálunk
szolgáltatást nyújtó Zöld Bicske Nonprofit Kft. esetében az
illetékes szervezet visszavonta a működéshez szükséges
megfelelőségi véleményt.

A hulladékról szóló törvény alapján települési önkormányzat
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a szükséges és most visszavont megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel tarthat fenn. Az NHKV Zrt., mint
ellátásért felelős országos szervezet felszólította Telki Önkormányzatát, hogy megfelelőségi nyilatkozat hiányában azonnali
hatállyal mondja fel a szolgáltatóval érvényben lévő
szerződését. Ennek megfelelően, mivel az önkormányzatnak
nincs mérlegelési lehetősége, a vonatkozó szerződést Telki a
Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel felmondta. Jelenleg a hat hónapos
felmondási idő folyik.
A hulladék elszállításának feladata azonban továbbra is önkormányzati feladat, ezért rendelkeznünk kell új közbeszerzés
kiírásáról és az új szolgáltató kiválasztásáról. Ez számunkra költség, feladat. De nem ez a legnagyobb baj.
A vonatkozó jogszabályok alapján alapesetben egy közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget az önkormányzat közbeszerzés kiírásával tudja teljesíteni. Ez alól van jogszerű kivétel,
például, ha úgynevezett „in-house” szerződést köt, ami egyszerűsítve úgy néz ki, hogy ha a szerződés és érintettjei megfelelnek a törvényben leírtaknak, akkor több önkormányzat közösen
tulajdonolhat egy hulladékszállító céget, ami utána a szolgáltatást ellátja. Ebben az esetben nem kell közbeszereztetni.

Innentől válik érdekessé a dolog. Ugyanis úgy fest, hogy a Zöld
Bicske Nonprofit Kft. visszakapta jogosultságát a szolgáltatás
ellátására, mi több, úgy fest, hogy ez a cég lesz az egyetlen, aki a
régióban szolgáltathat. Ebben az esetben a közbeszerzés
önmagában értelmetlen, mert csak egy közül választhatunk.
Számunkra ez azért nem feltétlenül megnyugtató, mert a Zöld
Bicske engedélyének visszavonása elsősorban azért történt,
mert nem volt elég ügyfele. Most lett több ügyfele, de nem változtak érdemben a dologi, személyi feltételek a cégnél. Azaz
több szolgáltatást kell ugyanannyi eszközzel és emberrel ellátni.
Ez további szolgáltatási színvonal csökkenéssel járhat.

Az elképzelés szerint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. esetében minden önkormányzat 100 ezer forint névértékű tulajdonrészt
szerez. Sok önkormányzat ezt korábban már megtette. Mi a
javaslatot visszautasítottuk. Egyrészt mert nem kívántunk egy
veszteséges cégben, bizonytalan jogi, gazdasági környezetben
tulajdont vásárolni, részben átláthatatlan volt a szakterület átszervezésének koncepciója és kifutása. Nem utolsó sorban
pedig azért, mert nem voltunk elégedettek a szolgáltató szolgáltatási színvonalával.
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Jelenleg azonban úgy tűnik, nem sok más választási lehetőségünk maradt. Elvben megpróbálkozhatunk a közbeszerzéssel.
Azonban ezen nem sok mindenki tud majd indulni; nagyon
nagy valószínűséggel egy jelentkező lesz képes teljesíteni a
szigorú feltételeket. Ha a közbeszerzés nem lesz eredményes,
akkor nem lesz szolgáltatónk. Ilyenkor az Országos Katasztrófavédelem, mint hatóság kijelöli a szolgáltatásra kötelezettet, aki
- szinte biztosan - ismét csak a Zöld Bicske Nonprofit Kft. lesz.

Természetesen nemcsak mi járunk ebben a cipőben, hanem
több önkormányzat is, aki még nem vett üzletrészt, és a
szerződése mostanság jár le, vagy a szolgáltatójának elvették,
majd visszaadták a jogosultságát. Legutóbb Nagykovácsi polgármester asszonyával és jegyzőjével közösen jártam az NHKVnál, ahol az érintett szakjogászokkal egyeztettem és megpróbáltuk közösen végiggondolni a lehetséges forgatókönyveket.
Fenti sorok ezt az egyeztetést foglalják össze.

Hogy mi lesz a végkifejlet, még nem tudni, de fontosnak tartottam előre megosztani a kérdéssel kapcsolatos ismereteket, hogy
elkerüljük a várható félreértéseket. Úgy tűnik, hogy így, vagy
úgy, de a Zöld Bicske Nonprofit Kft. fog szolgáltatni továbbra is.
Lehet, hogy kijelölés útján, közbeszerzéssel vagy tulajdonrész
vásárlással. Hogy szolgáltathat-e más is a régióban, hamarosan
kiderül. Ha nem, mi akkor is azon leszünk, hogy a szolgáltatási
színvonalon javítsunk. Ezért tovább tárgyalunk az érintettekkel,
hogy eljussunk a Telki számára elérhető legjobb eredményhez.
Deltai Károly
polgármester

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 25.
Együttműködési megállapodás
Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
bővítése tárgyában előzetes együttműködési megállapodást ír
alá a Nemzeti Sportközponttal.

Pályázat intézményi fejlesztésre
A testület úgy határozott, hogy indul a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című pályázaton.

A pályázat új egészségház építésére irányul. A megvalósítandó
épület magába foglalná a felnőtt és gyermek háziorvosi,
védőnői és fogorvosi egészségügyi alapellátást is. Helyszíne a
Tücsök utca (1301-es hrsz.) lesz.

Az önkormányzat a beruházás megvalósításához bruttó 172 millió 810 ezer 374 forint összegű támogatást igényel a pályázat
keretében, míg a szükséges önerőt, bruttó 38 millió 753 ezer 473
forintot saját költségkeretéből biztosítja.

Szociális célú tűzifa vásárlása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 50 erdei m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a 2017.
évi szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázat benyújtásához szükséges, 63.500 forint
összegű saját forrást az önkormányzat a 2017. évi költségvetés
szociális keretének terhére biztosítja.
szb

Meghívó közmeghallgatásra
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ára
figyelemmel 2017. október 30-án (hétfőn) 18 órától közmeghallgatást tart.

Helyszín: Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, ebédlő (Telki, Muskátli u. 2.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Deltai Károly
polgármester

www.telki.hu
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Bursa Hungarica

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
Telki Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a
2017-2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
2017. november 8-ig nyújtható be az „A” és a „B” típusú, 2018. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

-

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges, amelynek elérése: www.emet.gov.hu
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzatnak az EPER - Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának határideje: 2017. november 8.
Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, szociális szempontból rászorult
pályázókat részesítheti támogatásban. Szociális szempontból
rászorult az a hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2017-ben: 57.000 forintot).

-

jövedelemről, valamint nyilatkozat a vállalkozásból származó 2017. évi havi nettó jövedelemről (a 2017. január 1. és
2017. szeptember 30. közötti időszakról);

Rendszeres pénzellátás (a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, családi pótlék, az öregségi nyugdíj, az árvaellátás, a gyermektartásdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági
nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt
összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az
özvegyi nyugdíj, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági
nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az álláskeresési
ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a
bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, az időskorúak járadéka, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az
ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján
külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás)
esetén az utolsó havi folyósítási szelvény vagy bankszámlakivonat, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
folyósított ellátás esetén a 2017. évi nyugdíjas törzsszámot
és nevet tartalmazó összesítőt is csatolni kell.

Munkanélküli családtag esetén álláskeresési ellátás
folyósításáról, megszüntetéséről, elutasításáról határozat
(Munkaügyi Központ);

A tizenhatodik életévet betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat
bírálja el 2017. december 7-ig.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói
jogviszony-igazolás a 2017/2018-as tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy
főre jutó havi nettó jövedelméről.
-

Utolsó három havi nettó jövedelemről a munkáltató által
kiállított jövedelemigazolás;

Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozó esetén nyilatkozat az alkalmi munkavállalásból származó utolsó 12 hónap egyhavi átlagának jövedelméről;
Vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV igazolás az előző évi
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„A” típusú pályázat esetén pályázhatnak,
akik:
-

-

-

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
2017 szeptemberében kezdik felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét. (Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019-es
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.)

a hallgatói jogviszonyukat a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában átmenetileg szüneteltetik. (Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018-as
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.)

Önkormányzat
„B” típusú pályázat esetén pályázhatnak:
-

a 2017/2018-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

akik a 2018/2019-es tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018/2019-es tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben ténylegesen megkezdik.)

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz
részt, valamint aki külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája
tud nyújtani személyesen vagy telefonon, a 06-26-920-808-as
telefonszámon.

Telki Önkormányzat

Lakossági Fórum
Fórum Telki község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete tervezetének partnerségi egyeztetéséről, véleményezéséről
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29./A §-nak, valamint Telki
község Önkormányzat képviselő-testületének a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi
egyeztetési szabályzatról szóló, 10/2017. (V.02.) önkormányzati
rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a
tisztelt lakosságot, hogy Telki Község Önkormányzata elkészíttette a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi
Rendelet (TKR) tervezetét.
A 2016. évi LXXIV. törvényben előírt, és 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendeletben szabályozott tartalmú kézikönyv és rendelet
véleményezése a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló, 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendeletnek megfelelően
a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amelynek keretében a tervezetek ismertetése
céljából lakossági fórum kerül megrendezésre.

Időpontja: 2017. október 4. (szerda) 18 óra

Helyszíne: Telki, Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet –
véleményezésre letölthető a www.telki.hu oldalról, vagy
megtekinthető ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri
Hivatal titkárságán.
Az elkészült településképi kézikönyvvel és rendelettel kapcsolatban a lakosok a fórumon szóban és 2017. október 12-ig az
alábbi elérhetőségeken írásban tehetnek észrevételt:

Email: hivatal@telki.hu

Postacím: Telki Polgármesteri Hivatal - 2089 Telki, Petőfi u. 1.
Megjelenésükre számítunk!

Deltai Károly
polgármester

Bármilyen átlátszó zsákban
kitehető a lombhulladék
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján 2017. november 20-án és december 4én a megfelelő módon és időben kitett lombhulladékot bármilyen átlátszó zsákban elszállítják ingatlanunk elől, Telkiben. (Az akció
kizárólag a lombhulladékra vonatkozik. Egyéb
zöldhulladékot az erre a célra szolgáló, megvásárolható zöldhulladékos zsákban szállítják el.)

www.telki.hu
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Közösség

Félmillió magyart ösztönöznének a
fogyásra
Magyarország Európa legtúlsúlyosabb országa, évente több
mint egymillió személy próbálkozik meg testsúlycsökkentéssel,
de túlynyomó többségük nem tud tartós eredmény elérni.
Ezen próbál egy teljesen új megközelítéssel segíteni a MediFitness™ Orvosi Diéta és Mozgásterápiás Team, a korábbi országos
és Guinness rekordkísérletének továbbgondolása révén.
Tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre arra
vonatkozóan, hogy a kedvezőtlen elhízási tendencia megállítható lenne a legnagyobb kockázatnak kitett 45-65 éves
korosztály mozgásélményének életmódszintű javításával.

Az első – hivatalosan is országos rekorddá nyilvánított – csoport
sikerére és tapasztalataira alapozva a MediFitness Team szakértői csapata a szakmai szervezetekkel együttműködve kidolgozta a Kistérségi Fittségi Programot.
A team orvosi ellenőrzés
alatt álló mozgásterápiás
és diéta programot biztosít mindenkinek, akiket
házi- vagy szakorvosuk
résztvevőként benevez.

Dr. Englert Zoltán belgyógyász szakorvos, medical
fitness specialista, a kistérségi program felelős
vezetője elmondta, hogy
a testsúlycsökkentéssel
próbálkozók sikeres öt
százalékának vannak közös vonásai, többek között a környezet
számára való példamutatás elemi vágya.
„A romló statisztikák arra világítottak rá, hogy az eddigi módszerek nem kellően hatásosak. Muszáj új utakat találni! Nem kell
és nem is lehet ’mindenkit’ egyszerre elérni, oktatni és motiválni
– ehelyett keressünk példaképeket! A rekordkísérlet fogadtatása
és eredménye megmutatta, hogy az életmódváltó példaképek
keresése és oktatása jó döntésnek bizonyult. Az igazán
elkötelezett, bűvös öt százalék országos szinten félmillió embert
jelent, egy ilyen nagy közösség már valóban olyan véleményformáló hatással lenne, amely
képes tömegeknek átadni
a tudást és a lelkesedést –
így akár népegészségügyi
szinten is mérhető pozitív
változásokat előidézni.” –
nyilatkozott a szakember.
A modell első állomása
Budapest agglomerációs
övezete és kistérségei
lesznek, így Telki is érintett.
A „Legfittebb Település”
háziverseny keretében a
kistérségek akár egymással
is vetélkedhetnek az elért
mérési adatok alapján, az
2017 szeptember

eredményekből pedig komplex statisztikák és tudományos
publikációk is készülnek majd.

„Mint a megnevezés is mutatja, a rekordkísérlet optimális
testösszetétel centrikus megközelítése a Kistérségi Fittségi
Programban kiegészül az állóképesség és az erőállapot javításának szándékával, amelyek fontosságára egyre több orvostudományi vizsgálat eredménye is rámutat. A megfelelő
testzsírarány és a fittség kéz a kézben jár” – tette hozzá Dr.
Englert Zoltán.

A cél elérését a szakmai stáb térítésmentes szűrőprogramokkal,
egészségügyi és fittségi mérésékkel, elemzéseken alapuló
mozgásterápiás, diétás és stresszkezelő ajánlásokkal támogatja,
de a helyi fitnesztermekkel való együttműködés részeként
ingyenes belépőjegyeket is biztosítanak a résztvevőknek.
A programról érdeklődni a www.medicalfitness.hu/kisprog honlapon lehet.

Közösség

Újra itt az ősz
Szomorkás, esős, amolyan tipikus őszi időjárás mellett várta a
telkieket szeptember 3-án délután a Nyárbúcsúztató utcabál.
Talán éppen az olykor csöpögni kezdő eső tartotta otthon a
lakosok egy részét, mivel a megszokottnál valamivel mérsékeltebb érdeklődés övezte a családi rendezvényt.
A legtöbben a Batyuszínház játékos előadására voltak kíváncsiak, erre szinte megtelt a Pajta épülete. A kézműves foglalkozások
mellett csillámtetkókra is volt igény – sok gyermek kérte, hogy
karját ilyennel díszítsék. Este az időjárás miatt zárt térbe kényszerült az „utcabál”, a LiMuZs zenekar kellemes zenéjére közösen
búcsúztattuk el a nyarat.
szb
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Közös megemlékezés 1956-ról
Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os
forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2017. október 23-án, hétfőn
este 19 órára, az ófalui 56-os emlékműhöz.
Program: ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és ünnepi
beszéd
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Őszi Egészségklub
Elkezdődött az iskola. Folytatódik az Egészségklub is.

Jóval kevesebb időnk van sütni, főzni. Utolsó lehetőség frissen
szedni az ősz zöldségeit, gyümölcseit. Ezekből a növényekből
készítünk ízesített sajtokat, csoki mousse-t, müzliszeletet, pizzalapot, chilis szószt, stb. Ezek mind gyorsan és egyszerűen elkészíthető ételek lesznek.

Célunk, hogy megegye és örömmel vigye családunk reggeliként
vagy uzsonnaként, és közben feltöltheti szervezetét energiával,
vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Ráadásként, ezek mind
glutén-, tej-, szója-, cukormentesen fognak készülni.
A programon való részvétel ingyenes. Várjuk szeretettel a
szülőket, nagyszülőket, anyukákat, apukákat, és a gyerekeiket,
akik szeretnek együtt főzni, alkotni, beszélgetni és jókat enni!

Időpont: 2017.10.20., péntek 18.00-20.00

Helyszín: Fáth-ház, Petőfi u.4. (a Jung-ház mellett)

Korsós Gabriella

Szülők akadémiája:
a mozgásfejlődésről
Amennyiben elvesztél a sok fejlesztőokosító torna sűrűjében, és nem vagy
benne biztos, hogy a te gyerekednek
is szüksége van-e rá…

Esetleg te sem tudod, milyen jelekre
kellene szülőként figyelned a gyermeked mozgásával kapcsolatban…

Szeretnél eligazodni a sok felajánlott
mozgás-program között…
…akkor itt a helyed!
2017 szeptember

Mozgásfejlődésről érthetően szülőknek, szakzsargon és irányzati elköteleződés nélkül.

A Szülők Akadémiája októberi előadásának meghívott előadója:
Magyar Zsuzsa, gyógypedagógus a Fejlesztőpont Gyermekfejlesztőházból.

Kezdési időpont: 2017. október 19., csütörtök 19:00
Helyszín: Harangvirág utcai óvoda aulája

Program
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Scheer Gizella festőművészről
A Pipacs Galéria nagy örömmel mutatja be a Festészet Napja alkalmából a mindenki számára kedves, Telkiben élő Scheer Gizella
festőművésznő ünnepi kiállítását - 80. születésnapja alkalmából jó
egészséget, és hosszú, boldog életet kívánva neki!

Gizella 1937-ben, Budapesten született, végzettségét a Konfekció
Ipari Technikumban szerezte. 1958-tól a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémián, mint grafikus dolgozott, onnan is ment nyugdíjba.
Több kitüntetést kapott a haza szolgálatáért, bronz- és ezüstérdemérmekkel jutalmazták kiváló munkáját.

Sokan nem tudják, hogy nagyon szép verseket is ír, amelyekben
örömét és bánatát költőien tárja az olvasók elé. Nagyon jó cukrász
is, finom sütiket készít, amiket a kiállításokon már eddig is
megkóstolhattunk (zserbója egészen isteni).

Egész életét férjének, gyermekeinek és unokáinak szentelte. Aki
ismeri őt, tudja, hogy a mai napig is első számára a családja. Együtt
megélhették, hogy férje, Szabó Róbert átvegye a gyémánt
diplomáját, és ennek az emlékére festette meg a Szabadság-hidat,
háttérben a Corvinus Egyetem látképével.
Festeni leányunokája biztatására kezdett, 2005-ben készült el az
első alkotása. Márton Ildikó, a Galéria tulajdonosa lelkesítette,
hogy folytassa tovább a festészetet, amely megszépíti és értelmet
ad nyugdíjas éveinek. A realista irányzatot kedveli, ezt követve
sajátos ecset-használattal, élénk színekkel alakította ki egyéni
stílusát.
A Pipacs Galériában kiállított képek a családja tulajdonában vannak, az ő ízlésük és kéréseik figyelembe vételével készültek.
Vallomása alapján: „Telki, e csodálatos táj a szíve csücskévé vált,
főleg egy budapesti ember számára ez egy mesevilág.”Köszöni az
itteni emberek kedves fogadtatását és szeretetét.

Számára érdekes a Galériában kiállító művészek világa:
Elmondása szerint:„jó érzés belelátni életükbe, és tőlük tanulni a
lét csodálatos része. A kiállító művészek alkotásainak magas színvonala, a Telkin élő emberek művészetszeretete, a Galéria látogatottsága sokat elárul a mi kis falunkról.”

Scheer Gizella sok ember példaképe, mutatva, miképpen lehet
értelmesen és hasznosan tölteni a nyugdíjas éveket. Sok sikert és
jó egészséget kívánunk a további alkotásaihoz!

2017 szeptember
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Falukáposztája és táncház
Október 14-én, szombaton, 16 órai kezdettel a PajtaFaluházban megrendezésre kerül a tizenhatodik
Falukáposztája, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.
A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi
recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel ízesítve, répával
és birsalmával díszítve történik. Azok számára, akik korábban
jelentkeztek, az alapanyagot az önkormányzat biztosítja. Jelentkezni előzetesen telefonon (06-70-621-5308) vagy e-mailen a
rujakgy@gmail.com címen lehet Ruják Györgyinél.

Közben Bartos György csapatának jóvoltából elkészül a töltött
káposzta, és a szokásos zsíros kenyér, forralt bor és meleg tea
mellett hívunk mindenkit egy kellemes időtöltésre. A korábbi

évek remek tapasztalatai alapján idén is két hatalmas üst Telki
Káposztás Slambuccal Bánó Attila várja majd az ínyenceket!

A gyerekeknek szokás szerint kézműves foglalkozások lesznek a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 16 órától, illetve 17 órától
ugyanott a Batyu Színház „A mesélő vasaló” címmel tart
előadást.

A gasztronómiai élvezeteket követően 19 órától idén is egy fergeteges délszláv táncház veszi kezdetét Dávid Anna és a
KOKUKK szervezésében, vendégeink a pécsi Vizin zenekar
alapítói tagjai lesznek, tánctanító: Sztanics Balázs.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Délszláv táncház
Jöjjön és táncoljon velünk a Telki Pajtában, október
14-én, szombaton este 7 órakor, közvetlenül a káposztasavanyítás után!

Vendégeink a pécsi Vizin zenekar alapítói tagjai lesznek, a táncokat betanítja: Sztanics Balázs
A hangulatos estre a szervezők - a Telki Önkormányzat és a
Kokukk Egyesület - mindenkit szeretettel várnak.

2017 szeptember

Program

Európa – Határtalan beszélgetések
„ó európa hány határ”
József Attila
A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja idén Európa címmel új beszélgetéssorozatot indít kortárs írókkal-költőkkel. A meghívott
szerzők beszélgetőtársa Szegő János irodalomkritikus,
szerkesztő, a Magvető Kiadó munkatársa:
„A Pátyi Könyvtár újabb őszi beszélgetéssorozatán ezúttal is a
kortárs magyar irodalom kiváló alkotóit látjuk vendégül. Olyan

írókat és költőket, akik a kritikai elismertség mellett a szépirodalmat olvasók körében is népszerűek. Az életút-beszélgetések
során felidézzük az alkotó számára különösen fontos,
emlékezetes találkozásokat és pillanatokat, de kitekintünk arra
is, miképpen látja napjaink Európáját, mit jelent neki Európa.
Kultúrák, hagyományok és műalkotások egyfelől; helyszínek, tájegységek, nyelvek másfelől. Így lesz a címben szereplő határtalanság többértelmű: a lokális közeliből egyfajta univerzálisra
tágítás, szabad barangolás Európa vidékei és motívumai között.
Útlevél nem kell, a könyv a legjobb személyi igazolvány!”

Vendégeink:
Bartis Attila: október 5.

Nádasdy Ádám: október 26.

Péterfy Gergely: november 9.
Szabó T. Anna: november 30.

A csütörtöki napokon, 19 órakor
kezdődő estek ismertetői a
www.irodalmiklub.hu
oldalon,
valamint a Facebookon: w.facebook.com/patyikonyvtar cím alatt
lesznek olvashatóak.
A beszélgetések után a szerzők
dedikálják műveiket.
Szeretettel várunk mindenkit az
irodalmi estekre, a Pátyi Könyvtárba!
Kollár Péter
könyvtáros

www.telki.hu
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„Mást kíván meg a mai fiatalság” 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 SzücsSipos Anita alsós tanítónővel beszélgettünk.

Miben érdemes fejlődnie az iskolának?

Az eszközöket mindenképpen megemlíteném. Jó lenne, ha minden teremben lenne okostábla, ami élvezetesebbé teszi a
gyerekek számára a tanulást és az oktatóknak is sokat segít.

Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

Mást kíván meg a mai fiatalság, ezért a módszerekben érdemes
fejlődni és mindig haladni a korral - engem is ez visz előre. Hiszek
a projekt-alapú oktatásban. Ide sorolható például a Magyar
Nyelv Hete, amit nagyon szeretnek a diákok. Az ilyen tematikus
programok sikere megmutatkozik az eredményekben, és pozitívak a visszajelzések a gyerekek és a szülők részéről is.

Milyen a mi iskolánk?

Ön szerint milyen lesz az iskola néhány év múlva?

2005 szeptembere óta vagyok itt, igaz, volt közben egy kis
szünet is. Szülési szabadságomat követően pedig már ez a harmadik évem.
Nagy pozitívuma az angol, azaz a két tanítási nyelv, és persze a
sakk-logika, ami nagy hatással van más tantárgyak tanulására is.
Ezeket látom a két fő pillérnek a vonzerő szempontjából.
Összességében szerencsések, akik ide járhatnak, a gyerekek és
szüleik is. Sőt, pedagógusként is nagyon jó itt dolgozni.

Milyenek a telki gyerekek?

Jó képességűek, akik vágyják a tudást. Általában nem szenvednek hiányt semmiben, van lehetőségük haladni a korral és
szüleik is támogatóak. Mi azon dolgozunk, hogy megfelelően
fejlődjenek, hogy majd kész felnőtté válhassanak.

Bronzos csillogás
A Budapest Nyílt Junior és Ifjúsági Bajnokság, és Szuperliga
augusztus 19-i küzdelmeiben, a női kétszáz méteres junior síkfutásban harmadik helyezést ért el a születése óta Telkiben élő
Juhász Rebeka.

Az ifjú sportoló 10 hónapja tartozik a Ferencvárosi TC
kötelékeibe, és ekkortól űzi komolyabban a futást rövid távokon.
„Kétszáz méteren még nem voltam helyezett, így nagyon örültem a bronzéremnek” – nyilatkozta lapunknak Rebeka. Már a
középiskolában is hívták versenyekre és hamar megszerette az
atlétika ezen szakágát. Példaképe a nemrég visszavonult
jamaikai sprinter, Usain Bolt, akit így jellemzett:„hihetetlen”.

Kérdésünkre elárulta, megszokta az ingázást, és szerencsére
könnyen össze tudja egyeztetni a tanulást a sportolással. Négy
fiútestvére és szülei nagyon örülnek annak, hogy egyre sikeresebb, így mindig számíthat családja bíztatására. Rebeka célja,
hogy majd a felnőttek között is eredményesen szerepeljen
sprinterként.
szb
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Az lehet az egyik cél, hogy egyre többen alkalmazzák a projektalapú oktatást és intézményi szinten is sok tematikus programunk legyen. Ettől lehetünk egyediek, mások, mint a többi iskola, ettől válhatunk igazán „Pipacsos”-sá. Fontos, hogy a gyerekek
megélhessék a játék örömét, miközben a digitális eszközöket
használva tanulnak és össze is dolgoznak.
szb
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„Jó érzés volt megtapasztalni a
világszínvonalat” – interjú
Szeptember elején, Kolozsváron és Isztambulban szerepelt
Európa-bajnoki résztvevőként a magyar férfi kosárlabda
válogatott. A legjobb 16 közé jutással fantasztikus eredményt elérő csapat tagja volt Ruják András, a Paksi
Atomerőmű SE játékosa, akinek családja Telkiben él.
- Rengeteg pozitív élményt szereztek az EB-n. Milyen érzés
volt a legjobb 16 csapat közé bejutni és világsztárok ellen
játszani?

- Igazából mi végig úgy gondoltuk, hogy el tudunk jutni idáig. A
csapat már öt éve együtt készül, és két esztendeje is éppen csak,
hogy lemaradtunk az Európa Bajnokságról. A jó kezdés és szoros
vereség a horvátok ellen extra volt, a Csehország és Románia
elleni meccsekre viszont ki voltunk hegyezve, és éreztük, ezek
meglehetnek. Összességében mindannyian élveztük, hogy az
EB-n a világ élvonalába tartozó játékosok állnak velünk szemben.
- A szurkolóknak is sok örömet jelentett szereplésük. Telkiben sokan Ön miatt is drukkoltak a csapatnak. Mekkora erőt
adott a közönség szeretete?

- Nyilván jó, hogy ebből a szempontból irányított a sorsolás, és a
csoportkörben a lehető legközelebbi EB-helyszínen játszhattunk. Tudtuk, hogy a kolozsvári meccsek sokakat megmozgatnak majd és nagyon jól esett a bíztatás. A szurkolóink még

mínusz húsz pontnál is énekeltek, doboltak, hát még akkor,
amikor legyőztük a cseheket és a románokat.
- Mekkora lendületet adhat ez a siker a további pályafutására nézve?

- Jó volt, hogy testközelből megtapasztalhattam, milyen klasszis
játékosok és csapatok ellen játszani. Próbálok ebből profitálni!
- A nyolcaddöntőben a későbbi ezüstérmes szerbek ellen
rövid idő alatt két triplát is dobott, amiről egy lapinterjúban
Hanga Ádám is elismerően beszélt. Milyen érzés volt ez?

- Ádi is tudja, hogy szavai igazán jól esnek. Nem sokszor van
lehetőségünk akkora csarnokban, olyan hangulat mellett fellépnünk, mint Isztambulban. Jó érzés volt megtapasztalni a
világszínvonalat!
- Milyen gyakran tud hazalátogatni Telkiben élő családjához?

- A klubidény miatt augusztustól május-júniusig csak ritkán van
erre lehetőségem. Főként ünnepekkor, például karácsonykor
sikerül, azonban a meccsek miatt ilyenkor is csak pár napra.
Korábban ráadásul távolabbi csapatokban - legutóbb például
Sopronban - játszottam, idén azonban Paksról gyorsabban és
talán többször is hazajutok.
Szilágyi Balázs, Fotó: FIBA
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112 - a segélyhívó szám
Mikor hívjuk a segélyhívószámot és mikor
ne?
Tájékoztató a 112-es segélyhívószám jogszerű
használatáról, valamint az attól eltérő használat
esetén alkalmazható szankciókról.
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai szerint az Unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az egységes kapcsolatfelvétel lehetőségét a segítséget
nyújtó készenléti szervekkel. A 112-es szám szinte egész
Európában, így Magyarországon is ingyenesen hívható
vezetékes, illetve mobiltelefonról.
Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat nem szüntették meg. A nemzeti segélyhívószámokon (104 mentők, 105
katasztrófavédelmi szerv és 107 általános rendőri feladatok
ellátására létrehozott szerv), mind pedig az egységes európai
segélyhívószámon (112) kezdeményezett hívásokat országosan
a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó Központ 112-es hívásfogadó operátorai (továbbiakban: operátor) kezelik.

2014. március 13-a és 2017. március 31-e között a hívásfogadó
központok mindösszesen 14 millió 469 ezer 144 hívást kezeltek,
amelyből 2 millió 952 ezer 786 volt valós segélyhívás, 1 millió
559 ezer 736 az információt kérő hívások, 94 ezer 291 a rosszindulatú hívások, 9 millió 862 ezer 331 pedig az egyéb, intézkedést
nem igénylő hívások száma. A hívásfogadó központba érkező
hívásokból még mindig közel 70% az, ami nem igényel
intézkedést.
Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a környezetet
veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben lehet hívni a segélyhívó
számot, ezáltal kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság
vagy rendőrség beavatkozását.
A veszélyhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem lehet pontosan
meghatározni, azonban az alábbi néhány példa arra vonatkozik,
hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van vagy lehet
intézkedési kötelezettségük:
–

–
–
–

–

közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett
nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt,
eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés) zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön-, illetve közveszélyes;

az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető
közúti, légi, vasúti, vízi balesetet szenvedett vagy annak
résztvevője;
több ember halálát okozó járványos megbetegedés,
mérgezés vagy kábítószer túladagolása esetén, radioaktív
sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;

az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi
élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, földrengés,
árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet);
valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (pl.:
emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
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–

–

–

eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtaláláshoz kér
segítséget a bejelentő, ismeretlen kisgyermek találásáról,
kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy
állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;

a közlekedési jelzések megrongálódását, működő-képtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (pl.: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (pl. leszakadt
veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a
közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;

rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt személy
találása), körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy
körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők
működéséről van tudomása.

Mi a teendő segélyhívás
kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden,
világosan, érthetően el kell mondani, hogy mi történt. Fontos,
hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát, és elmondja a nevét,
címét, visszahívható telefonszámot. Az operátornak az esemény
típusától függően - annak érdekében, hogy egyértelműen
kiderüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására van szükség további információkat kell kérdeznie az állampolgártól. Az
operátor által feltett kérdésekre a minél gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, lényegre törő válaszokat
adjon.

Az operátor által feltett legfontosabb
kérdések:
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Hol történt az esemény?
Mi történt?

Kinek van szüksége segítségre?

A bejelentő milyen telefonszámon hívható vissza?
Van-e közvetlen életveszély?

Vannak-e sérültek? Hány sérült van?

Folyamatban van-e még az esemény, ha nem, akkor mennyi
idő telt el az esemény és a bejelentés bekövetkezése között?
Van-e tűzre utaló jel?

Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra, forgalomirányításra?

Fontos hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető legpontosabban határozza meg az esemény helyszínét, egyértelmű
cím hiányában annak megközelítési módját.
Ezekben az esetekben NEM kell a segélyhívó számokat hívni:
–
–

Valótlan esemény bejelentése;

Rosszindulatú hívás kezdeményezése;
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–

Elfelejtette a PIN kódját;

–

Csak a telefon működőképességét szeretné kipróbálni;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Szórakozni vagy játszani szeretne a telefonnal;

Kizárólag anyagi kárral járó közlekedési baleset, ahol a
résztvevők meg tudnak egyezni a felelősség kérdésében;
Közlekedési információ kérése;
Jogi tájékoztatás céljából;

Általános információk kérése;

Magántulajdonban levő ingatlan tetőszerkezetének
megrongálódása, amennyiben életveszély nem áll fenn;

Épületről járdára leomlott vakolat, amennyiben életveszély
nem áll fenn;
Belvíz okozta vízkár;

Közterületi tűzcsapok meghibásodása;

Magántulajdonban lévő ingatlanon kidőlt fa által okozott
káreset, amennyiben életveszély nem áll fenn;
Darázsirtás és méhbefogás érdekében, amennyiben
életveszély nem áll fenn;

Hozzátartozó kórházi elhelyezésével kapcsolatos információ
kérése;

Nincs szüksége a rendőrség, katasztrófavédelem/tűzoltóság
vagy a mentők azonnali beavatkozására.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe
sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek
segítségére szorulnak. Csak indokolt esetben lehet a 112-es, és a
többi segélyhívó számot hívni!

A szabálysértés tényállásai:
A szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló, 2012. évi. II. törvény 206/C §-a
alapján aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a
nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől eltérő célból,
szándékosan felhív, szabálysértést követ el (segélyhívó számok
eltérő igénybevétele).
A szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló, 2012. évi. II. törvény 175. §-a
alapján aki a hatóságnál vagy a közfeladatot ellátó szervnél
veszélyhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz,
szabálysértést követ el. Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés
alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb
intézkedésre kényszerül (valótlan bejelentés).
A SIM kártya nélküli (vagy rejtett számmal rendelkező) telefonról érkező szabálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy
honnan és milyen készülékről indították a hívást. Ebben az esetben is van lehetőség a szabálysértési eljárás lefolytatására.

Fontos hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a 104-es,
105-ös, 107-es és a 112-es segélyhívó számot! A segélyhívó
számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a valótlan bejelentés szabálysértésnek minősül, ami akár százötvenezer
forintig terjedő pénzbírságot, valótlan bejelentés esetén akár
elzárást is vonhat maga után!
Készítette:
Czelvikker Máté c. r. t. őrm.
Telki Körzeti Megbízott
Forrás: ORFK

Felhívás időskorúak
számára
A Budaörsi Rendőrkapitányság felhívja az időskorú lakosság
figyelmét arra, hogy újra próbálkoznak a telefontársaságok alkalmazottainak kiadott telefonálók azzal a trükkel, hogy
nyereményjátékon nyertek több tízezer forintos összeget.

A csalók mindent megtesznek, hogy minél hihetőbb legyen a
mese, amivel kicsalhatják a pénzüket! Legyen gyanús, ha hirtelen nagyobb összeget kínálnak számukra és ezért persze
cserébe viszonzást várnak!
Ne hagyja magát becsapni, ne legyen áldozat!

Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes rendőrségi segélyhívó
telefonszámokat: 107, 112!

www.telki.hu

17

18

Természet

Vestibularis szindróma
A vestibularis rendszer elsősorban az egyensúlyozásért és a térbeli helyzetérzékelésért felelős szerv, amely a belső fülben található félkörös ívjáratokból (ezek az érző receptorok), a központi
idegrendszerhez információt szállító idegpályákból és a
központi idegrendszerben, agyban található felsőbb irányítási
rendszerből (ideg magvak) áll.

Az idiopathicus vestibularis szindróma mind kutyák, mind macskák esetében gyakori, idegrendszeri tünetekkel járó probléma.
Kutyák esetében általában időskorban jelentkezik, macskák
esetében bármely életkorban. Az „idiopathicus” azt jelenti, hogy
nincs ismert háttéroka, nincsen kiváltó tényező, a betegség
magától, spontán lép fel és ugyanígy gyógyul is.

Azonban a vestibularis szindrómák egy része nem kiváltó
tényező nélküli, hanem valamilyen alapbetegség áll a háttérben.
Ezek alapján két csoportba sorolhatjuk a betegséget: ún.
perifériás vestibularis, illetve centrális vestibularis szindróma. A
perifériás vestibularis szindróma esetén a tüneteket középfülgyulladás, orr-garatüregi szövetszaporulat (polip), pajzsmirigy
alulműködés okozhat. Centrális vestibularis problémát központi
idegrendszeri (agyi) betegségek okozhatnak (fertőző okok,
daganatos elváltozások, agyvelőgyulladás, keringési problémák).
A perifériás és centrális tünetek között árnyalatnyi eltérések
lehetnek. Az idiopathicus vestibularis szindróma a perifériás csoportba tartozik, a következőkben kizárólag ezt tárgyaljuk.

Leggyakoribb tünetek: a fej oldalirányú tartása, a szemgolyó
különböző irányokba történő spontán mozgása (ez lehet
oldalirányú, esetleg körbe-körbe irányuló mozgása), egyensúlyzavar. Ez sokszor szédüléssel, hányingerrel, következményes
étvágytalansággal jár. Az egyensúlyzavar miatt az állat körív
mentén haladhat, vagy akár a tengelye körül foroghat. Ha súlyos
az egyensúlyzavar, akkor akár járásképtelenné is válik.
A háttérok nélküli, spontán gyógyuló vestibularis szindróma
esetén korrekt diagnózis felállításához a fizikális, neurológiai

Zászlórendelés
Tisztelt telki polgárok!
A korábbi években sikerrel lezajlott akció után az önkormányzat
ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a helybéli
lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti és telki
címeres zászlókat.
Móczár Gábor alpolgármester
Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.794 Ft
Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.778 Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon)
60 x 40 cm: 2.667 Ft
90 x 60 cm: 4.128 Ft
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vizsgálat mellett különböző kiegészítő vizsgálatokra lenne szükség, mert a diagnózis kizáráson alapuló (vérvizsgálat, fülvizsgálat, MR vizsgálat, esetleg agy-gerincvelő folyadék vizsgálata).

A legfontosabb azonban az, hogy bármennyire is ijesztő
tüneteket látunk, ha háttérok nélküli problémáról van szó, az
állat tüneti kezeléssel legtöbbször gyógyul, azonban nagyon
fontos, hogy a tünetek teljes megszűnéséhez legalább 3-4 hét
szükséges!

Egyes esetekben a gyógyulás után is fennmaradhat egy enyhébb fej oldalra tartás.
Összeállította:
dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi

A zászlók 2017. október 15-ig megrendelhetők a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26 / 920-801-es telefonszámon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.
Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:
Megrendelek ......db …….........méretű nemzeti zászlót
címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek .......db …........…méretű telki zászlót
……………………….....................……………..
az igénylő neve
……………………………….....................……..
az igénylő aláírása
lakcíme: ………………......................…………...
telefonszáma:…….............................................

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.

Új Inga tlanir oda Telk iben!

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

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:
Egészségnap
Idén immáron 15. alkalommal rendezték meg az Egészség
napját Telkiben.

Ezen a rendezvényen minden a testi és lelki egészségről, az
egészséges életmódról, a mozgás öröméről és fontosságáról, az
emberi kapcsolatokról, a test és lélek harmóniájáról, a családról
és a barátságról szól.

Minden évben ingyenes szűrések, tanácsadás, sportversenyek,
bemutatók és egészséges ételek kóstolói várják a telkieket,
különleges, változó programokkal kiegészülve. A cél az
egészséges életmód népszerűsítése, azaz hogy felhívja a figyelmet az egészségvédelemre és -megőrzésre.
Az évek alatt egyre többen kapcsolódtak be programokba, amelyek a prevenciót állítják a fókuszba és ezzel segítenek a
lakosság egészségi állapotának a javításában.

szb
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