


Ez a cikk a várható beruházá-
sokról fog szólni. Arról, hogy
mikor, mi, mennyiért fog épülni.

Kezdjük a legnagyobb projekt-
tel, a csatornázással! A csator-
názás Telki több területét érinti
a hálózatfejlesztés révén és az
egész települést a tisztítóüzem
bővítése miatt. A közel egymil-
liárd forint értékű beruházás
Európai Uniós forrásból, a
Nemzeti Fejlesztési Program-
iroda menedzselésével valósul
meg. Jelenleg közbeszerzési
szakaszban tart, az építés
kezdése 2018 tavaszán várható.

Jól haladnak a közműfejlesztések is. Az elsősorban a Völgyrét
területét érintő beruházásból már csak a pályázati keretek
között nem kezelhető csatorna-részfejlesztés van hátra. A
beruházás hátralévő része már viszonylag kis léptékű, amit saját
erőből menedzselünk.

Közbeszerzési szakaszba jutott az új orvosi rendelő is. A rendelőt
saját erőből valósítjuk meg, bár pályáztunk is, és ha nyerünk,
akkor utófinanszírozásban visszakaphatjuk a beruházásra szánt,
mintegy kettőszáz millió forintot. Az építkezés várhatóan
tavasszal kezdődik és kora ősszel ér véget.

Orvosi rendelő  látványterv. Tervező: Láris Barnabás

Jól halad az iskola melletti sportcsarnok ügye is. A csarnokra
egyre nagyobb szükség van, hisz délelőtt a gyerekek használnák
- akik most az örvendetesen magas gyermekszám és a minden-
napi testnevelés miatt részben az iskola aulájában tornáznak -,
délután pedig a tornateremből lassan kiszoruló sport-
egyesületek. Az egyesületekkel, szakágakkal és a tankerülettel,
illetve az iskola vezetésével folyamatosan egyeztetünk. A na-
gyon várt beruházás tavaszra fejeződhet be. A teljes költ-
ségvetés mintegy százhetven millió forint, amiből százhuszon-
hét millió forintot az MLSZ nyújt TAO-támogatásból, a többit
pedig az önkormányzat a vonatkozó törvénynek megfelelően,
mintegy ötvenmillió forint nagyságrendben. A beruházó az
MLSZ, az ingatlan az átadás után tulajdonunkba kerül.

Tornacsarnok látványterv. Tervező: Maternyi Károly

Fejlődik az iskola is. Megvalósulási szakaszba került a nemrég
átadott iskolafejlesztési program második üteme is. Az első
ütemhez hasonlóan a Nemzeti Sportközpontok a fejlesztő,
amely részben uniós, részben állami költségvetési forrásból
valósítja meg a multifunkciós nagytermet, ami akár száz gyerek
együttes befogadására is képes, és ami két osztályteremmé
alakítható. A beruházás ütemezésénél figyelembe vettük az
iskolai tanévet, így az építkezés nagyobb és több nehézséggel
járó szakaszai nyáron folynak majd. Várhatóan az új épületrészt
jövő ősszel birtokba vehetik a gyerekek.

Iskolabővítés alaprajz és metszet. Tervező: Varga Tamás
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Halad a Pajta melletti komplex kulturális-közösségi épület-
együttes tervezése is. Óriási hiány van Telkiben egész évben
használható közösségi tér tekintetében. Az új épületegyüttes
otthont fog adni a civil szervezeteknek, kisközösségeknek,
nyugdíjasoknak, fiataloknak és a kultúra szereplőinek is. A prog-
ram jelenleg tervezési szakaszban tart. A beruházás várható
kezdése 2018-ban lesz.

A beruházásnak még nincs becsült költségvetése, de a szá-
munkra reálisan megvalósítható nagyságrendről beszélhetünk,
azaz kettő- és háromszáz millió közötti összegről. Eddig még
nem jelent meg Pest megyében olyan pályázat, amin indulhat-
tunk volna művelődési intézmény létrehozása kapcsán. Ha eset-
leg lesz ilyen pályázat, akkor megkíséreljük a többi beruházás-
hoz hasonlóan csökkenteni a befektetett önerőt.

Kulturális-közösségi épület-együttes. Tervező: Callmeyer László

A már lezárult beruházások: közvilágítás megújítása és
fejlesztése, a körforgalom második üteme, az út- és buszmegálló
felújítások, kisebb járdaépítések, parkosítás és iskolai
fejlesztések összköltsége a fentebb felsorolt, folyamatban lévő
beruházásokkal együtt meghaladja a kétmilliárd forintot, ami
Telki történetében egyedülálló. Az igazán jó hír azonban az,
hogy mindehhez egyetlen forint hitelt sem vettünk fel. A
fejlesztéseket nagyrészt külső forrásokból finanszírozzuk, a tel-
jes összegnek ez több mint a fele, mintegy egymilliárd-
négyszázezer forint, ami tovább csökkenhet, ha valamelyik
pályázaton nyerünk. Ez a másik, talán még fontosabb rekord, hisz
soha nem sikerült ilyen mértékben külső fejlesztési forrást
bevonnunk. A harmadik rekord a saját megtakarítások mértéke,

ami sokévi szívós takarékosság eredménye. Telkinek jelenleg
háromszáz millió forint fejlesztési céltartaléka van állampapír-
ban lekötve, és további több mint százmillió forintja a folyó
kifizetésekre. Ilyen sem volt még soha.

Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt években segített, hogy
településünket ilyen biztonságos, építkező pályára állítsuk.
Önökkel együtt türelmetlenül várom, hogy az új beruházások
megvalósuljanak és kézzelfoghatóvá váljon a sokévi tervezés,
takarékosság eredménye.

Deltai Károly
polgármester

Szemétszállítás 
- a szappanopera folytatódik

Még mindig nem tudjuk, hogyan fog folytatódni a hul-
ladékszállítás átalakításának végtelen története.

Az előző számban leírt történetnek új fejezete van:
elképzelhető, hogy a vonatkozó törvény adta keretek
között egyedi szerződéses formában oldjuk fel a rendszer
átalakításával kialakult áldatlan helyzetet. Jelenleg jogá-
szok és közbeszerzési szakértő vizsgálja a javaslatot, majd a
Kormányhivatalt is nyilatkoztatjuk a kérdésről. Amennyiben
zöld lámpát kapunk, úgy elkerülhetjük azt az átmeneti
időszakot, amikor a Katasztrófavédelem jelöli ki szolgál-
tatónkat a feladat ellátására. A Zöld Bicske Nonprofit Kft.
ugyanis időközben visszakapta a működésre jogosító
minősítését, és egyben a régió egyedülinek tekinthető szol-
gáltatójává is vált.

A fordulatos és követhetetlen, ám célfüggvényében
egyértelmű történet újabb fejezeteiről folyamatosan
tájékoztatom az olvasókat. Lakossági szempontból jelenleg
nincs teendő, a szolgáltató elviszi a szemetet, hamarosan
pedig a lombhulladékot is. Amennyiben változás lesz, min-
den fórumon jelzem majd.

Deltai Károly
polgármester
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Az óvoda 2017/2018. évi munkaterve

Telki község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Telki Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkater-
vét.

Az I. félévi költségvetési gazdálkodás

A testület megismerte és tudomásul vette a Telki Önkormányzat
és intézményeinek 2017. első félévi költségvetési gazdálkodása
tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat.

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

A képviselő-testület megismerte és elfogadta a telki
víziközművek 15 éves Gördülő fejlesztési tervét, azzal a
kiegészítéssel, hogy a benne szereplő fejlesztések, beruházások
jóváhagyása egyedi testületi döntéseket követően valósítható
meg. Ezen kívül az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és 
-kezelési fejlesztés című pályázatban szereplő, nettó 775 millió
forint összegű pályázati forrással kiegészítették a forrás oldalt.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása

A testület felkérte a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabály-
zat részleges módosításának elkészítésére, és annak a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6.a) bekezdés cb) alpontja alapján, a
42/A §-ban foglalt eljárási rend szerinti lebonyolítására. A
képviselők a tervezési feladatok elvégzésével a Kasib Mérnöki
Iroda Kft.-t bízták meg.

Útépítés kérdése

A képviselő-testület elvi döntést hozott arról, hogy a Zápor utca
903/1. és 909. hrsz. közötti szakaszának útépítési kezdemé-
nyezését támogatja. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
tervnek megfelelő műszaki tartalommal kérjen be három ajánla-
tot a kivitelezési munkálatok elvégzésére. A testület a konkrét
árajánlatok ismeretében fog végleges döntést hozni a
beruházás tényleges megvalósításáról.

Kamerarendszer felülvizsgálata

A testület úgy határozott, hogy a közigazgatási területén talál-
ható, önkormányzati tulajdonú térfigyelő kamerarendszer
bővítését elviekben támogatja. Felkérte a hivatalt, hogy készít-
sen egy javaslatot a megvalósítás lehetőségeiről.

Ingatlan hasznosítása

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a bérleti
kondíciók, a pontos tevékenység, illetve a zaj- és rezgésvédelem-
mel kapcsolatos szabályok szempontjából vizsgálja meg az
önkormányzat tulajdonát képező, Telki 056/27. helyrajzi-számú
ingatlan hasznosítására beérkezett előzetes kérelmet.

Díjak felülvizsgálata

A testület felkérte a hivatalt, hogy a köztemetőről és a
temetkezésről szóló, 20/2011. (IX.07.) számú önkormányzati ren-
deletében szabályozott, temetővel kapcsolatos díjakat vizsgálja
felül, és tegyen javaslatot a sírbolttal, urnasírbolttal kapcsolatos
díjak mértékére.

Szándéknyilatkozat elfogadása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2014-2019-es önkor-
mányzati ciklusban a helyi adók mértékét tekintve nem tervez
emelést végrehajtani.

Bursa Hungarica

A testület csatlakozott a 2018. évi Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.

Október 5.

Állampapír vásárlása

A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat
szabad pénzeszközeiből – 300 millió forint értékben – befek-
tetésként a Magyar Állam által kibocsátott Féléves Magyar
Állampapírt vásárol.

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Lombhulladék díjtalan 
elszállítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Telki Községi Önkormányzat és a Zöld
Bicske Nonprofit Kft. szervezésében a
lehullott falevelek díjtalan begyűjtési
akciójára kerül sor.

A szállítás tervezett időpontjai: 2017. november 20.
(hétfő) és december 4. (hétfő)

Az akció keretében az ingatlanon keletkező faleveleket bármely
átlátszó, átlátható (nem szükségesen Zöld Bicske feliratú) zsák-
ban ki lehet helyezni az ingatlan elé és azt térítésmentesen
elszállítják.

A hulladéknaptárban egyéb időpontokban meghirdetett zöld-
hulladék gyűjtési napokon a szolgáltató csak az erre rendsze-
resített zsákokban szállítja el a zöldhulladékot.

Az akció keretében nem kerül elszállításra:

- kommunális jellegű hulladék

- egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében kerül elszál-
lításra

- veszélyes hulladék 
- faág, nyesedék

A zsákokat kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6.00-ig
kihelyezni az ingatlanok elé! A meghirdetett időpont után kihe-
lyezett zöldhulladékot a Zöld Bicske Nonprofit Kft. nem szállítja
el az ingyenes a lombhulladék szállítás keretében.

Deltai Károly
polgármester

Karácsonyi képeslap pályázat

A tavalyi siker után idén is képeslap pályázatot hirdet az önkor-
mányzat.

Településünk hivatalos képeslapját most a Telkiben élő óvodá-
sok rajzaiból szeretnénk kiválasztani.

A rajzokat A/4-es méretű rajzlapon lehet leadni, névvel és
elérhetőséggel.

Leadási határidő: november 13.

Azokat a rajzokat, amelyek nem a helyi óvodákban készülnek, a
hivatal titkárságán, Ruják Györgyi nevére kérjük leadni.

Az alkotásokat háromtagú szakmai zsűri bírálja el. Az első három
helyezett díjazásban részesül. A díjkiosztót 2017. december 17-
én, a 17 órakor kezdődő FaluAdventje rendezvény keretében
tartjuk.

Rajzolásra fel! Az önkormányzat szeretettel várja az alkotásokat!

A tavalyi nyertes rajz – készítette: Szücsik Bence 8.c
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Felhívás: szociális tűzifa
támogatás

A Belügyminisztérium 2017. október
11-én kelt Támogató Okiratában
tájékoztatta önkormányzatunkat
arról, hogy szociális tűzifa támogatási
igényünket pozitívan bírálták el, és az
idei évben is lehetőséget kaptunk
lakossági szociális tűzifa biztosítására
az arra rászoruló telki lakosok részére.

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és ellátásokról,
valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló, 7/2015. (II.26.)
számú Ö. rendelete értelmében a szociálisan rászoruló telki
lakosok egyéni kérelem alapján szociális célú tűzifa támogatás-
ra jogosultak. A támogatás természetbeni formában (tűzifa) biz-
tosított.

A támogatásra jogosultság feltételeiről a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézője tud bővebb felvilágosítást adni. Kérem, for-
duljanak hozzá bizalommal!

A kérelmeket 2017. november 15-ig nyújthatják be az
igénylők a Polgármesteri Hivatalban.

További részletes információkért keresse hivatalunkat!

dr. Lack Mónika
jegyző

Folytatjuk a farmergyűjtést

Az Egészségnaphoz kapcsolódóan az újrahasznosítás jegyében
kidobásra szánt farmerokat gyűjtöttünk. Összesen 212 db, azaz
86 kg farmer gyűlt össze.

Ezeket a veszprémi Oldblue cég (oldblue.hu) szállította el. A
cserébe járó összeg a KOKUKK Egyesület számláját gyarapította.
Így kétszeresen is jót tett, aki hozzájárult a gyűjtéshez.

Terveink szerint decemberben folytatódik az akció. A bevétel
ismét a KOKUKK Egyesülethez kerül.

A gyűjtést a Pajta épületében tartjuk, a Faluadventje program
vasárnapjain: december 3-án 17:30 és 19:00 között, december
10-én és 17-én 16:30 és 18:30 között, illetve a decemberi piac-
napokon (december 2., 16., 30.).

Érdeklődni a 06-70-621-5308-as telefonszámon, Ruják Györ-
gyinél lehet.

Telki község önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2017.
(VI.28.) számú Ö. határozatával elfogadta, hogy Telki Helyi Építési
Szabályzata (HÉSZ) módosításra kerüljön a település közösségi
funkciókat szolgáló épületegyüttesének bővítése céljából.

A módosítást igénylő szabályozási elemek a Telki, 85. hrsz.-ú
ingatlan övezeti átsorolásához szükséges tartalmú dokumentá-
ció elkészítését tartalmazzák, a Petőfi utca 2-4. sz. alatti ingat-
lanokon tervezett közösségi célú funkcióbővítő fejlesztés meg-
valósítása érdekében.

A HÉSZ-módosítás véleményezése és elfogadása állami
főépítészi eljárásban történik, a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló, 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
32. § (6a) bekezdés cb) alpontja alapján, a 42/A. §-ban foglalt
eljárási szabályok szerint.

Az önkormányzat elkészítette a Telki, 85. hrsz.-ú ingatlan
területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának
véleményezési tervdokumentációját.

Az elkészült véleményezési tervdokumentációt Telki község
önkormányzatának képviselő-testületének a településfejlesztés-
sel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 10/2017. (V.02.) önkor-
mányzati rendelete értelmében a partnerek is véleményezhetik.

A tervdokumentáció véleményezésével kapcsolatban
észrevételt, véleményt az alábbi partnerek tehetnek:

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

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

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

d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak.

A Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezete – véleménye-
zésre letölthető a www.telki.hu oldalról, vagy megtekinthető
ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017.
november 8.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a
megadott véleményezési határidőn belül, kizárólag a
véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban, a pol-
gármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött,
szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet elektronikus
úton, a hivatal@telki.hu email címen, vagy postai úton, a Telki Pol-
gármesteri Hivatal részére címezve (2089 Telki, Petőfi u.1.).

Deltai Károly
polgármester

Partnerségi egyeztetés, véleményezés
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A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel
megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a
szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív
tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója,
hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény
ellenőrzését.

A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a le-
rakódott korom begyulladhat vagy eltömítheti a füstcsatornákat.
A statisztikák szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények okoz-
zák a kéménytüzeket. Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szak-
ember nélkül javítani a kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz
speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.

Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetése nagy energia-
felvétellel jár, aki ilyenre vált, annak érdemes a lakás villamos
hálózatát felülvizsgáltatnia.

Kályhák, kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és
ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók
környezetéből a gyúlékony éghető anyagokat távolítsuk el. Kis-
gyermeket üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne
hagyjunk egyedül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt
(homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség levá-
lasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése,
szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere
meglétét.

A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen
égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező,
belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően külön-
böző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés,

hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés;
eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál.

A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van.
Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább
1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak
„konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések.
Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai párael-
szívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a
szárítóberendezések, hiszen ha a helyiségből nem jutnak leve-
gőhöz, és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a légután-
pótlás egyetlen forrása.

Összefoglalva, az élet- és vagyonbiztonságunk megőrzésének
érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a
lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket,
égéstermék elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni kell a lakást,
illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az
oxigén beáramlás biztosítására!

Forrás: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztró-
favédelmi Kirendeltsége

Meghirdette az M0 nyugati szektorára a megvalósíthatósági
tanulmányt a NIF. A nyomvonal kiválasztása után még idén
kijelölhetik a kivitelezőt és a beruházás 2022-re befejeződ-
het. A fővárost tehermentesítő elkerülő út eddig hiányzó,
húsz kilométeres, kétszer két sávos gyorsforgalmi szakasza a
nyomvonaltól függően öt-tíz kilométeren alagútban vezet.

A Magyar Idők információi szerint meghirdette az M0 autóút
nyugati szektor 10. számú főút és az M1 autópálya közötti sza-
kaszára a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fela-
datát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF). A nyertes pályázó-
nak el kell készítenie a környezeti hatástanulmányt, és meg kell
szereznie a jogerős környezetvédelmi engedélyt.

Az M0-s autóút nyugati szektora a Győr felé vezető M1 autópá-
lyát köti majd össze a pilisi települések felé tartó 10-es úttal. Az
új nyomvonal a déli végpontjában a már meglévő körgyűrűhöz
csatlakozik Budaörsnél. Az északi végpontja a még kivitelezésre
váró északi szakaszhoz kötődik be. Utóbbi a 10-es főutat köti
majd össze az M0-val a Szentendre felé vezető 11-es út
csomópontjánál Budakalász mellett. Az északi szakasz a tervek
szerint hét kilométer hosszú lesz. A körgyűrű hiányzó részének
megépülésével a nyugat-kelet irányú közlekedés útvonala 35
kilométerrel rövidül, ennyivel lesz rövidebb annak az útja, aki a
fővárost északi irányban kívánja elkerülni, másrészt a fejlesztés
jelentős forgalmi terhet vesz majd le a körgyűrű déli szakaszáról.

A tervek szerint a budai hegyek alatt számos helyen több kilo-
méteres alagutakban fut a gyorsforgalmi út, és viaduktok is kel-
lenek majd a Biatorbágy és Budakalász közötti szakaszon.

Forrás: magyaridok.hu, pestmegye.hu

2022-re kész lehet az M0 hiányzó szakasza

Kezdődik a fűtési szezon 
- tájékoztató
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Oktatás

Az oktatásért felelős államtitkár idén nyáron Farkas
Juditot nevezte ki öt évre a Pipacsvirág Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
vezetőjének. Az első tapasztalatokról és tervekről
kérdeztük az új igazgatónőt.

Honnan érkezett hozzánk? 

Budakeszin nőttem fel,
szüleim, testvéreim itt
élnek és nagyszüleim is itt
éltek. Bár huszonévesen, a
családalapításkor Buda-
pestre költöztem, sosem
szakadtam el ettől a
várostól.

„Tősgyökeres budakeszis-
nek” érzem magam, csalá-
dommal minden hétvégét
itt töltünk. Szeretem a
kisvárosi létet, aktívan
részt veszek a közösség
életében, és remélem, ez
Telkivel kapcsolatosan is
így lesz!

Eddig szerencsém volt:
mindig kiemelkedően jó közösségekhez tartoztam.Talán ezért is
tudtam a lelkesedésem, lendületem megőrizni.

Matematika-fizika szakos tanár vagyok. Munkaközösség-
vezetőként, mesterpedagógusként az elmúlt három évtizedet a
közoktatásban töltöttem, ráadásul egy helyen, egy fővárosi két-
tannyelvű középiskolában. A harminc év alatt rengeteg
feladatom volt, sok élményben volt részem, az iskolai élet min-
den területén dolgoztam.

Mit tudott eddig a telki iskoláról?

A márciusi pályázati időszakban az iskola honlapjáról, Pedagó-
giai Programjából, a Telki Naplóból tájékozódtam. Természete-
sen többször is látogattam az iskolát, alkalmam nyílt beszélget-
ni a tantestülettel, a szülők közösségével, a diákönkormányzat
képviselőivel.

Telki több szempontból is kedvező tulajdonságokkal ren-
delkezik. Egyrészt a földrajzi elhelyezkedését tekintve, gondolok
itt a főváros közelségére és a közeli hegyekre, erdőségekre, a
gyönyörű környezetre, másrészt a községi jellegre - divatos
szóhasználattal Telki egy élhető település.

Egyre többen költöznek ki Budapestről Telkibe, a Zsámbéki-
medencébe; sok család vágyik nyugodtabb környezetre,
tisztább levegőre. Manapság is a szülők legfőbb vágya egy jó
iskola kiválasztása gyermekük számára.

Az iskolai élet, események, programok tervezésekor ezeket az
adottságokat érdemes kihasználni.

Az előzetes várakozásai mennyiben fedték a valósá-
got? Mik az első tapasztalatai?

Ahogy az előzőekben említettem, számomra fontos a közösség.
Fontos, hogy tanár és diák egyaránt szeressen iskolába járni.
Hiszem, hogy kellemes légkörben jóval nagyobb teljesítmények
születnek mindkét oldalról! Tisztában voltam vele, hogy jó
képességű gyerekek közé és összeszokott tantestületbe
érkezem. Még csak rövid ideje dolgozom itt, de úgy érzem, hogy
előzetes várakozásaim teljesültek.

Jó dolog, ha egy település büszke az iskolájára. Ahhoz, hogy ez
így legyen, sokat kell dolgozni, számos területen kell helyt állnia
az iskolaközösségnek.

Országos viszonylatban milyen pozíciót foglal el jelen-
leg az intézmény? Mennyire számít erős iskolának?

Egy általános iskola eredményességének mutatói az oktatás
területén a tanulmányi és tantárgyi átlagok, az országos
mérések, versenyek eredményei, a továbbtanulási arányok és a
középiskolákból visszaérkező jelzések a tanulókra vonatkozóan.

A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la kompetenciamérésen elért értékei az elmúlt években messze
meghaladták az országos átlagot. A továbbtanulást tekintve
pedig a diákok 85-90 százaléka gimnáziumban folytatta tanul-
mányait. Az előző év 4,5-ös iskolai tanulmányi átlaga is
kiemelkedő. Mindez pedig az intézmény eredményes
működését igazolja.

Hogyan látott munkához, melyek voltak az első
intézkedései?

A kinevezésem augusztus 16-ától szólt, de már július végétől
bejártam az iskolába vezetőtársaimmal és az iskolatitkárral
együtt. A gyerekek, az osztályok és a pedagógusok igényei
szerint átrendeztük az egész épületet. Szerettünk volna egy
kellemesebb, kényelmesebb környezetet kialakítani mindenki
megelégedésére. Kistanárit hoztunk létre számítógépekkel, ami
azért szükséges, mert indul az e-napló.

Mindannyiunknak fontos volt, hogy a tanév biztonságosan és
gördülékenyen induljon. A szeptemberi szülői értekezletek al-
kalmával 20 osztályban sikerült bemutatkoznom. Szeretnék jó
kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, hiszen az ő gyerekeik a mi
gyerekeink is.

A tanulóink érdekei az elsők. Minden tőlünk telhetőt meg kell
tennünk, hogy alapfeladatunk az ő oktatásuk-nevelésük rend-
ben és biztonságosan történjen. A védett tanulási időt szigo-
rúan vesszük, továbbá októbertől a napközi délutáni rendjét is
átalakítottuk.

A gyerekek-felnőttek-tanárok viszonylatában az
egészséges egyensúlyt nem mindig könnyű megtalál-
ni. Hogyan látja mindezt?

Az egyensúly érdekében erőfeszítések szükségesek. A gyerekek
és pedagógusok részéről ez megvan, reméljük, a szülők is part-
nerek lesznek ebben! Jó iskolát csak közösen lehet építeni.

Fontos az élményeken alapuló
oktatás - interjú
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A sikeres felnőtt élet megalapozása már az általános iskolában
kezdődik, jó esetben már korán megmutatkozik a tehetség. Fela-
datunk ennek kibontakoztatása, segítése. A támogató, szerető
légkör szárnyakat ad egy felnőtt embernek is, nemhogy egy
kisgyermeknek! Kamaszkorban pedig elengedhetetlen. Egy jó
iskola segít megtalálni a diákjainak azt, amiben örömük telik, és
amiben tehetségesek. Ehhez szükséges az egészséges egyen-
súly a szülők, pedagógusok és a gyerekek között.

Mennyire számíthatunk az iskola további
„okosítására”?

Szerencsére az önkormányzat az alapítvánnyal együtt - pályáza-
ti forrásból - komoly fejlesztéseket eszközöl jelenleg
iskolánkban. Ennek keretében projektorokat, laptopokat kapunk
legnagyobb örömünkre. A siker felé vezető utat, a tanulás,
tanítás folyamatának hatékonyságát meghatározza a korszerű
eszközök használata, az élményeken alapuló tanulás. A vezető
feladata támogatni a jó módszerek és gyakorlatok elterjedését a
módszertani gazdagság megvalósítása céljából.

A sakk-logika és a két tanítási nyelv nagy erősségei az
iskolának. Mik a tervei ezek megőrzésére,
fejlesztésére?

Mindkét profil nagyon fontos. Minden erőnkkel dolgozni fogunk
ezek megtartásán, illetve erősítésén. Igazán jó ötletnek tartom
az angol-magyar két tanítású profil mellett a matematika-logi-
ka-sakk kiemelt szerepének támogatását. Ezek nagymértékben
segítik a kreatív és a logikus gondolkodást, tehát telitalálatot
jelentenek! A sakk fejleszti a matematikai készségeket, támogat-

ja a rendszerszemlélet kialakulását. Későbbiekben is jó alapot ad
a hatékony tanuláshoz.

Az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése pedig manapság
elengedhetetlen. Magam is kéttannyelvű iskolában tanítottam a
matematikát angolul. Számtalanszor vettem részt diákcserék-
ben, amelyek felejthetetlen élményeket jelentenek a diákoknak,
és nem utolsósorban segítik az eredményes nyelvtanulást.

Van-e más terület, ahol még kitörési lehetőséget lát?

Fontosnak tartom az élményeken alapuló oktatást, valamint a
projektmódszert. Az igényes tanórán kívüli programok meg-
győződésem szerint erősítik az iskola közösségét, a gyerekek
kötődését, a jó légkör kialakulását, és eszközei - a színvonalas
oktatás mellett - a nevelő munkának is.

Például egy jó tábor, osztálykirándulás vagy erdei iskola létre-
hozásához és lebonyolításához is több kolléga összefogására
van szükség. Ahhoz, hogy élményekben gazdag néhány napot
tölthessenek együtt a gyerekek pedagógusaikkal, és „játszva”
tanulhassanak, hosszú előkészületek kellenek. A sport, a kirán-
dulás, a művelődés, a természet megismerése területén is kell,
hogy impulzusokat kapjanak a diákok. A táboroztatás is projekt-
feladatnak tekinthető.

Öt évre kapta meg a megbízatást. Hová szeretne ez-
alatt eljutni az iskolával?

Minden erőmmel azon vagyok, hogy Telki település büszke
legyen Pipacsvirág iskolájára.

szb
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Kultúra

Október hatodikán nyíló, nagysikerű életmű kiállítással ünne-
peltük meg a Telkiben élő Scheer Gizella festőművész 80.születés-
napját a Pipacs Galériában.

Nagyszerű érzés örömet szerezni egy olyan kedves embernek,
mint Gizike. Mindenki ismeri és szereti őt, így hamar összefogtak a
barátai, hogy kellő meglepetésben legyen része. Egy nagy ünnepi
zsúr lett a kiállításból, vidám beszélgetésekkel és rég nem látott
ismerősök köszöntésével. Jókedvű zsongás hatotta át az egész
helyiséget. Miközben a csodás alkotásokat nézhettük, a formák és
a színek segítségével kicsit eggyé válhattunk a művésznő gondo-
latvilágával.

A kiállítást Deltai Károly polgármester úr nyitotta meg, hosszú és
boldog alkotóéveket kívánva a művésznőnek. Ezután a Pipacs-
virág iskola és a Kiss Zenede növendékei rövid zeneműveket
adtak elő, Varga Gabriella és Tóth András tanárok felkészítésével.
Köszönjük Dura Boglárkának, Kovács Majának, Pataki Katának és
Vida Franciskának a színvonalas produkciót.

Köszönetként, amiért élvezhetjük kedves társaságát, álljanak itt
Scheer Gizella verses gondolatai:„A kiállítás,ami éltet,s a megfelel-
ni való kényszer, ami inspirál, hogy szinte pezseg bennem az élet.
Napjaimnak új értelme lett, bearanyozza az életem. E korban ez
már egy nagy kincs, amit dédelgetni, s őrizni illendően érdemes.
Meghajtom a fejem a sorsnak, s köszönöm újból Nektek, hogy a
közösségben, köztetek ily tartalmasan élhetek.”

Márton Ildikó
Fotók: Jakab Mária Ilona

Álomból valóság lett
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„Az egészséges Telkiért” – talán ez lehetne a jelmondata az
idén kétnapos, szeptember 22-én és 23-án zajló Egészség-
napnak. Mint minden évben, most is az egészséges
táplálkozásról, életmódról szóló programok, a testmozgás
népszerűsítése és a szűrővizsgálatok voltak a középpont-
ban.

Az óvodában az első nap délutánján átadták a gumipályát, ame-
lyen mostantól a kicsik a labdát – és persze egymást is – kerget-
hetik, és a mozgás örömén túl a góllövés örömét is élvezhetik.
Ezt követően este, a Szülők Akadémiája programsorozat első
állomásán, a Hold Otthonban a gyermekek táplálkozása volt a
téma.

Az elsősegély szó szerint életet menthet, hiszen ha a mentők
kiérkezéséig fenn tudjuk tartani a keringést, nagyobb esély van
az áldozatok túlélésére. Ennek szakszerű módját is lehetőség
volt begyakorolni az Egészségnap szombati programjai között.

A gyerekek nagy örömére ezen a napon állatbemutatókat is tar-
tottak, így a természet szeretetére nevelés is jelen volt a ren-
dezvényen. A testi egészség mellett a lelki egészséget szolgálta
a Nyitott templom program. És szintén erre voltak hivatottak az
esti koncertek, amelyeken Polyák László és Neszmélyi Imre, majd
Bánó Attila és Magyar Károly zenéje szórakoztatta a közönséget.

Szilágyi Balázs

Fókuszban az egészség népszerűsítése
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A gravitációs hullámok felfedezése a fizika legjelentősebb ered-
ménye 2016-ban, ezt a 2017-ben érte adott Nobel-díj is tükrözi.
Einstein 1916-ban jósolta meg a létezésüket, az 1970-es évek-
ben kezdték el a mérőberendezések tervezését és a 90-es évek-
ben az építésüket. Az egymással szorosan együttműködő három
kísérlet, a két amerikai LIGO és az olaszországi VIRGO
észlelőrendszer hasonló felépítésű: két, több kilométer hosszú,
egymásra merőleges csővezetékében lézersugarak mérik
hihetetlen pontossággal a csövek végeiben elhelyezett tükrök
távolságát. A gravitációs hullám megváltoztatja a tér
szerkezetét, és azzal a csövek hosszát, ami az állandó fény-
sebesség mellett a fénysugarak visszaverődési idejét külön-
bözővé teszi a két csőben.

A LIGO+VIRGO együttműködés 2016 februárjában jelentette be,
hogy a történelemben először sikerült megfigyelniük gravitá-
ciós hullámot egy 1,4 milliárd fényévre levő galaxisban két
fekete lyuk összeolvadásából. A két csővezetékben a tükrök
távolságának változását az atommag átmérőjének 10000-
edrészének megfelelő pontosságával sikerült megmérniük.
Azóta észleltek még három hasonló összeolvadást. A gravitációs
hullámok vizsgálata közelebb vihet bennünket az ősrobbanást
közvetlenül követő folyamatok megértéséhez.

Tavaly február 11-én történt meg
a bejelentés a gravitációs hul-
lámok létezéséről. Telkiben már-
cius 17-én magyarázta, és próbál-
ta nekünk, laikusok számára
érthetővé tenni a tudományos
felfedezés lényegét Horváth
Dezső, a fizika tudományok dokto-
ra, Széchenyi-díjas professzor.

Idén a népszerű sorozatban most
újra elővesszük a témát, annak
tudatában, hogy a német Rainer
Weiss, valamint az amerikai Barry

C. Barish és Kip S.Thorne, a LIGO/Virgo együttműködés vezetői a
gravitációs hullámok kutatásában nyújtott munkájukért
megkapták a fizikai Nobel-díjat.

Minden tudomány és fizika iránt érdeklődőt szeretet-
tel várunk Horváth Dezső professzor 2017. november
30-án 20 órakor kezdődő előadására, a Telki iskola
ebédlőjébe.

Halász Terézia

Mindennapi tudomány: gravitációs
hullámok

Szülők Akadémiája

Hogy nevelik a gyerekeiket a Silicon-völgy IT
gurui? Hogy hat ki az agy működésére és annak
fejlődésére a digitális eszközök használata?
Behálózza a világunkat, de milyen mértékig
engedjük magunkat és gyermekeinket behá-
lózni. Van határ? Szülőként hol húzzuk meg?

Aktuális kutatások, bevált jó gyakorlatok, szülői eszközök 2017.
november 23-án a Szülők Akadémiájának szervezésében.

Előadók: Dr. Toldy Anna, egészségfejlesztési szakember és
meglepetés beszélgetőpartnerei

Helyszín: Harangvirág utcai óvoda aulája

Program: 19 órától Tokody Ilona előadása, 19.50-től Kerekasztal
beszélgetés

Izgalmas lesz, ott a helyetek!

Krumpliebéd

Advent első vasárnapján, 2017. december 3-án délben, a
Pajtában rendezi meg a telki Karitász csoport az immár ha-
gyományos Krumpliebédet. Az Erzsébet-naphoz kapcsolódó
jótékonysági rendezvényen a résztvevők vasárnapi ebédjük árát
a hátrányos helyzetűek megsegítésére ajánlhatják fel.

Az összejövetelre minden segítőkész, jó szándékú telki polgárt
várunk, akik a rászorulók segítését összekapcsolnák egy
kellemes társaságban elfogyasztott, egyszerű ebéddel. Az
adományokat a nehéz körülmények között élő lakótársaink
karácsonyi ajándékozására használjuk fel.

Segíts, hogy segíthessünk!

Telki Karitász csoport

Református istentisztelet

Minden hónap első vasárnapján, délután 
4 órakor református istentiszteletet tar-
tanak a Pajta-Faluházban. Az alkalmakra
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Következő időpontok:
2017. november 5. és december 3.
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A Kokukk Egyesület adventi gyerekirodalmi délutánja
december 1-jén lesz a Pipacsvirág Általános Iskolában.

„…ahogy az eget folyton felhők takarják, úgy takarja el a
tükörképünk az igazi arcunkat…”

Tóth Krisztina költőt azok is ismerik, akik kevésbé jártasak a
kortárs magyar költészetben. Prózaíróként is népszerű, írásainak
tiszta hangja összetéveszthetetlen.

A szerzőt jóideje meseíróként is számon tarthatjuk. Idén
tavasszal Felhőmesék címmel 4-től 100 éves korig ajánlott mese-
gyűjteménye jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában. A
történetek hőse Lili, akinek neve nem véletlenül azonos a költő
kislányának nevével. Az okos és kíváncsi Lili az élet nagy kérdé-
seire keresi a választ szappanbuborékfújás vagy a majdnem
százéves bácsival való beszélgetés közben. A történetek olvasói
pedig maguk is feleletet kaphatnak például olyan és hasonló
kérdésekre, mint hogy mit tegyünk, ha valaki hazugságokat ter-
jeszt rólunk a hátunk mögött, vagy hogy mi a hosszú élet titka.

A szerző nem először jár Telkiben, hiszen a KOKUKK Egyesület
által szervezett, felnőtt közönségnek szóló beszélgetős esten
költészet napi vendégünk volt jó pár éve.

Most december elsején érkezik hozzánk, hogy a legfiatalabb
olvasókkal találkozzon. Az irodalmi délután ebben az évben a
Pipacsvirág Általános Iskolában zajlik majd, méghozzá ebéd
után – vagyis amikor a legjobban esik meséket hallgatni. Idei
rendezvényünk nem nyilvános, a telki iskola legfiatalabbjai és az
óvodák nagycsoportosai vesznek majd részt rajta.

Az alkalmon jelen lesz a Kokukk Egyesület néhány tagja is, hogy
az interaktív közönségtalálkozót kézműves foglalkozással szí-
nesítse. Az eseményt a Kokukk Egyesületen kívül a Szépírók Tár-
sasága is támogatja.

Molnár Krisztina Rita
Kokukk Egyesület

Tóth Krisztina Felhőmeséi Telkiben

Faluadventje 2017
Szeretettel várjuk idén is az érdeklődőket hagyományos közös
gyertyagyújtásunkra, a Pajtába Advent vasárnapjain.

December 3-án 17.30-tól az iskolások műsorát láthatjuk Jókó
Attila vezetésével. Utána Korsós Gabi instrukciói alapján
csokoládét és csokilikőrt fogunk készíteni.

December 10-én 17 órától a telki nyugdíjasok mutatják be
„Szenior Örömtánc”-ukat.

December 17-én a Telki Nőikar vár mindenkit közös éneklésre,
ekkor tartjuk a karácsonyi képeslap pályázat díjkiosztóját is.

December 24-én a Székely Betlehemes zárja a programsoroza-
tot.
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Az idén 13. alkalommal megrendezésre került Kutatók
éjszakájára ismét ellátogattunk iskolánkból ter-
mészettudományok iránt érdeklődő diákokkal. Az
estébe nyúló esemény összeállításánál nem volt köny-
nyű dolgunk, hiszen közel 2000 előadás szerepelt az
idei programajánlóban.

A tavalyi tanévben először vettünk részt ezen a rendezvényen.
Akkor még csak hat diák csatlakozott hozzánk, de nekik annyira
tetszettek a megtekintett előadások, hogy elhatároztuk, hagyo-
mányt teremtünk az esemény látogatásával. Szeptember utolsó
péntekje így nem csak a népmese napja volt az iskolánkban -
ami alsó tagozatos diákjainkat mozgatja meg –, hanem felsős
tanulóinknak is volt lehetőségük a szabadidő hasznos eltöltésére.
Idén már 18 diákot kísértünk a kiválasztott programokra.

Először a BME előadótermében néztük meg - a „Brutális fizika”
című televíziós adásból is jól ismert - Härtlein Károly tanár úr
előadását, akitől a látványos bemutatók mellett azt is meg-
tudtuk, hogy 2005-ben ők voltak az első fecskék, akik ezt a prog-
ramot elindították. Abban az évben az elsők és egyetlenek.

Mára azonban az eseménysorozat kinőtte magát: nagyon sok
kutató és pedagógus részt vállal az eseményen. Az Ericsson
Magyarország Kft. által megszervezett, Öveges Tanár Úr utódai -
Fizikai kísérletek nem csak tudósoknak című előadássorozatot
gyakorló tanárok tartották, akik az ország különböző városaiból
érkeztek, hogy fizikai kísérleteket, érdekességeket mutassanak
és meséljenek. Így hallhattunk előadást Sinkó Andreától arról,
hogyan is van jelen a fizika a cirkuszban, ötleteket kaptunk
egyszerű kísérletek elkészítésére szívószál és PET palack fel-
használásával Szabó László Attilától, Berecz János pedig a hód-
mezővásárhelyi gimnázium fizika szertárából hozott nekünk
régi eszközöket.

És hogy mi az, amiért igazán megérte? Az előadók bevonják a
kísérletekbe a látogatókat is. Így történt, hogy telki tanulók is
részt vettek a kísérletezésben.

Hazafelé pedig elhatároztuk, hogy jövőre más területet - az
orvostudományt és a kémiát - szeretnénk jobban megismerni és
megismertetni a velünk együtt kíváncsi gyerekekkel.

Freili Szilvia és Fülöp Ottilia
szervező tanárok

A Kutatók éjszakáján jártunk
Avagy: ők kutatnak, mi pedig nagyon jól szórakoztunk
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Iskolánk alsó tagozatos tanulói számára szeptember 29-én ismét
megrendeztük a Népmese Napját.

A kisdiákok hét magyar népmesével ismerkedtek meg, és pén-
tek délelőtt egy mesés akadályversenyre hívtuk őket. A ván-
dorúton hét akadály várta őket és igen változatos feladatokat
kellett megoldaniuk.

Volt, ahol kisködmönt rejtő, szétvágott képet kellett össze-
rakniuk, majd kérdésekre válaszolniuk. Egy újabb állomáson
meseillusztrációkat raktak sorba és eljátszották a felismert
mesét. A következő helyen keresztrejtvény várta őket. Útjuk

során volt olyan feladat is, hogy takaró alatt levő tárgyakból
ismerték fel a mesét. Egyik helyen bajba jutott meseszereplőknek
adtak segítséget. Érdekes volt a szarka és a vadgalamb fészkének
megépítése is. Az utolsó feladatuk az volt, hogy kitalálják, vajon
melyik mese, melyik szereplője írt nekik levelet. Az 1-2. és a 3-4.
osztályosok néhol eltérő feladatot kaptak.

Minden gyerek nagy lelkesedéssel és sikerrel vett részt a játék-
ban. Minden résztvevőnek gratulálok, a segítő tanítóknak na-
gyon köszönöm a munkáját.

Tóthné Asbolt Róza
szervező

Népmese Napja

Október negyedikén talán egy kicsit többet gondolunk az álla-
tokra, mint más napokon.

Szükség is van erre, hiszen házi kedvenceinken kívül is nagyon
sok természetes környezetében élő állat van, amelyek egy részét
a természetes kipusztulás veszélye vagy a vadászat miatti fajta-
eltűnés fenyeget. Erre hívtuk fel a diákok figyelmét is azzal, hogy
az iskolában ezen a napon kicsit többet foglalkoztunk az álla-
tokkal.

Szerettünk volna olyan témát, amely nagyobb érdeklődésre tart
számot az általános iskolás korosztály minden tagja között, így
esett a magyar kutyafajták és az őshonos magyar háziállatok
megismertetésére a választás. Míg felső tagozatos diákjaink egy-
egy magyar kutyafajtát, addig az alsósok az őshonos magyar há-
ziállatokat mutatták be társaiknak. A munkákból az iskola
aulájában egy válogatást állítottunk össze, amit olvasgatva ki-
csiknek és nagyoknak a kutyatartáshoz is kedvük támadhat.

Fülöp Ottilia
igazgató-helyettes

Állatok világnapja az iskolában
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Az 1956-os forradalom eseményeit a kiskamasz korosztályhoz
közel hozni nem könnyű feladat. Idén Pápay Krisztina és
Várkonyi György tanárok vezetésével a 4.a osztály tanulói
elevenítettek fel számunkra egy életképet az akkori időkből. A
színdarab formájában előadott műsor megérintette a felsős ta-
nulóinkat, de hatással volt az alsó tagozatos diákokra is.

A műsort színesítette Varga Gabriella fuvolatanárnő
tanítványainak, Pataki Katának (7.a) és Nagy Katinkának (6.b) a
fuvolajátéka is.

Fülöp Ottilia

Október 23-a az iskolában

Együtt emlékeztünk a hősökre
Több tucatnyian emlékeztünk meg közösen az 1956-os for-
radalomról, és annak hőseiről és mártírjairól október 23-án este
Telkiben. Még a cudar idő sem tántorította el a résztvevőket
attól, hogy ellátogassanak a Pajtába, ahol ünnepi műsor vette
kezdetét a Himnusz közös eléneklésével.

Beszédet mondott Móczár Gábor alpolgármester, és Csenger-
Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Elhangzott a
Telkiben élő építész, az 56-os eseményeket maga is átélt
Callmeyer Ferenc két, a forradalom kapcsán írt verse is. A prog-
ramot az 56-os emlékmű megkoszorúzása és a Szózat elének-
lése zárta.

szb
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Szeptember 26-án ünnepelte 90. születésnapját a -
feleségével együtt - Telkiben élő Szendrői József. Ez
alkalomból a falu vezetése nevében Deltai Károly pol-
gármester, és Halász Terézia, a Szociális és Egészségü-
gyi Bizottság elnöke köszöntötték otthonában, és
átadták Orbán Viktornak, Magyarország miniszterel-
nökének tiszteletét és háláját kifejező emléklapját.

Jóska bácsinak igen érdekes élete volt. Mezőberényben
született 1927-ben, Szeider Józsefként. Családnevüket szülei
később Szendrői-re magyarosították.

1945 januárjában, még gyermekként, édesapjával együtt a Szov-
jetunióba hurcolták. A Krivojrogi Vasbányában dolgozott, mint
vájár. Érdekes pillanat volt számára, amikor ’45 karácsonyán a
Felső-Sziléziából ide internált bányászok papja német nyelven,
Madách-idézettel zárta a misét: „Mondottam ember: küzdj és
bízva bízzál!”.

1947-ben térhetett haza. Családjától minden vagyont elvettek,
így megélhetés nélkül maradtak. Ennek ellenére leérettségizett
és sikeresen felvételizett az Agrártudományi Egyetem Kertészeti
Karára, ahol 1948-tól 1952-ig tanult. Anyagiak teljes szűkében,
sok alkalmi munkával (vagonkirakás, romos padlások takarítása,
stb.) és igen szűkös megélhetés mellett. Rengeteg nehézség
után, a végszigorlatok előtt egy hónappal, kulák származása
miatt kizárták az egyetemről.

Ezt követően kubikosként helyezkedett el a Fővárosi Kertészeti
Vállalatnál, majd parképítési és fenntartási üzemvezetőként dol-
gozott a Dunaújvárosi Kertészeti Vállalatnál. Jó és megbecsült
szakmai működésének köszönhetően visszavették a Kertészeti
Egyetemre, ahol 1958-ban végre megszerezhette kertészmérnö-
ki oklevelét.

Az É.M. Parképítőnél, majd jogutódjánál, az ÉM. Kőfaragó Vál-
lalatnál parképítési építésvezető lett. Több budapesti lakótelep,
valamint Oroszlány és Tatabánya közparkjainak létrehozása
fűződik a nevéhez.

1962-től egészen ’89-es nyugdíjba meneteléig a Fővárosi
Kertészeti Vállalatnál szolgált, először parképítési osztály-
vezetőként, majd parkfenntartási főosztályvezetőként. Ez idő
alatt a főváros közcélú zöldfelülete jelentősen, több mint

háromszorosára nőtt, ugyanakkor a parkfenntartásban dolgo-
zók létszáma majdnem felére csökkent. A szorító helyzet
feloldását a gépesítés megszervezésével sikerült kiküszöbölnie.
Ezen felül a Hajógyári sziget zöldterületi tervezése, építése és
fenntartása is megvalósult irányításával.

Dr. Ormos Imre egyetemi tanár felkérésére 1965-től egészen ’89-
ig tanított - kertészeti és parkfenntartási üzemtant - a Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetemen. 1992-től hét éven át a Kecskeméti
Kertészeti Főiskolán, a szakmérnök képzés keretében, szigorlati
tantárgyként zöldfelület-fenntartást oktatott.

Rendszeres előadója volt az ország nagyvárosaiban megtartott
Kertészeti Konferenciáknak (Debrecen, Pécs, Orosháza, Szolnok).
A Hamburgi IGA'73 Magyar Kertjének építési munkáit is irányí-
totta.

Társszerzője a mai napig hézagpótló, Zöldterület-fenntartás
(1980) című szakkönyvnek. Több szakkönyvet lektorált, számos
cikke jelent meg szakmai kiadványokban és újságokban. A
Kertészeti Egyesülés Parképítő és Parkfenntartó szakbizottságá-
nak 20 éven át, nyugdíjba meneteléig volt a vezetője társadalmi
munkában.

Egészen 2010-ig végzett szakértői munkát a kerttervezés,
kivitelezés, táj- és kertépítészeti tervezés és kivitelezés, valamint
parkfenntartás szakágban. 2001 óta kertészeti igazságügyi szak-
értő. A Kertészeti Egyetemtől Räde Károly- és Ormos Imre-díjat is
kapott.

1999-ben költözött feleségével, Vinis Gizellával Telkibe. Szereti
ezt a települést, amely előttük gyarapodott, és a sok új ház mel-
lett a fák, a kertek növényei is megnőttek, így szép, „zöld falu”
alakult ki. Szemet gyönyörködtetőnek tartja az iskola előtt
kialakított parkot, és úgy véli, a Fő utca, az 56-os emlékhely, a
Pajta, a körforgalmak, új játszóterek környékének parkosítása,
azok színvonalas fenntartása mindenki elismerését kivívhatja.
Míg egészsége engedte, részt vett a nyugdíjas kirándulásokon
és botanikus kertekben szakmai vezetést is vállalt.

szb

90 éves Jóska bácsi
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A Budaörsi Rendőrkapitányság felhívja az időskorú lakosság
figyelmét arra, hogy újra próbálkoznak a telefontársaságok al-
kalmazottainak 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 hir-
telen 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!

Felhívás időskorúak
számára

A poliradikuloneuritisz (szó szerinti fordításban: „sokideggyök-
gyulladás) a perifériás idegek gyulladása és demielinizációja 
- utóbbi az idegrostot körülvevő védőburok károsodását jelenti.
Ezek a folyamatok a végtagok idegeiben zajlanak le, aminek
következtében az állat mind a négy végtagja lebénul.

Amerikában a betegséget kezdetben vadászkutya-bénulásnak
nevezték, mert az esetek 50%-ában a tüneteket olyan vadászku-
tyákon észlelték, amelyeket mosómedve harapás ért. A későb-
biekben fény derült rá, hogy a kettő nem áll egymással össze-
függésben és manapság nem jellemző, hogy vadászkutyákon
észlelnénk, házi kedvencekben is ugyanúgy előfordul.

Idiopatikus betegség, vagyis kiváltó oka máig nem ismert.

Tünetek: mind a négy végtagon, néhány nap alatt kialakuló
petyhüdt bénulás, egyes esetekben fokozott érzékenység a vég-
tagokon (enyhe érintés hatására is fájdalmat jelez az állat). Az
állat képes önállóan enni és inni, a farkát is csóválja, de eközben
járásképtelen. Kezdetben „gyengék” a végtagjai, botladozva jár,
széles terpeszben sétál, majd néhány nap után bekövetkezik a
teljes bénulás.

Nagyon ritkán a bénulás ráterjedhet a légző izmokra, ami miatt
a légzés leállása következhet be.

Specifikus kezelés jelenleg nincs a betegségre, de a tünetek
spontán, általában 3-4 hét alatt megszűnnek, és az állat gyógyul!

Ezért fontos a betegség ismerete, mert a meglehetősen kétség-
beejtő tünetek ellenére a kórjóslat jó.

Addig arra fontos figyelni, hogy az állat mindig kényelmes, puha
talajon feküdjön, hogy elkerüljük a felfekvéseket, valamint az
evést, ivást segíteni kell.

Összeállította: dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ

A képen látható kutya Charlie, aki 13,5 évesen esett át a 
betegségen és a gazdi segítségével gyógyult.

Poliradikuloneuritisz okozta bénulás
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Asthma, szénanátha, hörghurut,

tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,

tanácsadás, légzésfunkció mérés,
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Faragó Péter és Faragó-
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Sok boldogságot kívánunk!

Új IngaÚj Ingatlanirtlaniroda oda TTelkelk iben!iben!
Keresünk eladó ingatlanokat Telkiben és környékén

értékhatár nélkül! 
Külföldi ügyfélkörrel is rendelkezünk! 

10 éves szakmai tapasztalat! 
Balatoni ingatlanok széles választékával rendelkezünk!
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Telkiben nyíló
kisvendéglőbe

munkatársakat
keresünk!

Telefon:

+36-30/9213-240
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Ebben a hónapban rendhagyó módon az általános
bemutatással egy cikkbe foglalva jelenik meg aktuális
összefoglalónk az idei Falukáposztájáról és Délszláv
táncházról.

Savanyítás Telki-módra
Minden a káposztáról szólt ezen a délutánon. Így van ez hosszú
évek óta október közepének egyik kellemes őszi szombat
délutánján, a Falukáposztáján. Ahogyan az lenni szokott, a
Pajtában most is volt minden, mi szem-szájnak ingere: töltött
káposzta és Telki Káposztás Slambuc minden mennyiségben.

Az aznap készült finomságok mellett most is rengeteg zacskónyi
feldolgoznivaló káposzta is várta a lelkes résztvevőket, akik,
miután hozzájutottak az előzetesen kért mennyiséghez, neki is
láttak a savanyításnak. Az asztalokra kitett összetevők fel-
használásával, sokféle technikával zajlott a csömöszölés. Volt, aki
segédeszközzel űzte a „préselést”, volt, aki kesztyűvel, és olyan is,
aki puszta kézzel, mígnem levet eresztett az edényekben a
káposzta.

A hagyomány ezúttal is egy nagy, össznépi csömöszölést ered-
ményezett, így sok telki család kamrája telhetett meg télire saját
készítésű, friss savanyú káposztával.

Táncházban mulattunk
Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Falukáposztáját követően,
este hét órakor a Pajta épületében a Vizin zenekar zenéjére elin-
dul a Délszláv táncház.

Tanító segít elsajátítani a lépeseket, és egy közös, nagy produk-
ció épül fel hangulatos zenére. A mulatságon ezúttal is minden
korosztály képviseltette magát, kicsik és nagyok – igen nagy
számban - egyaránt remekül érezhették magukat!

Köszönjük a tánctanítónak, Sztanics Balázsnak, a Vizin zenekar-
nak, a szervező Dávid Annának és a Kokukk Egyesületnek a
közösségteremtő rendezvényt!

szb

A Hónap rendezvénye: 
Falukáposztája és táncház


