


„Kik messze voltak, most mind
összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott
mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”

(Kosztolányi Dezső)

Miről is szólhatna az év utolsó
naplója, ha nem a karácsony-
ról, a jókívánságokról és a téli
ünnepekről? Sok mindenről.

Például arról, hogy milyen volt
az idei év. Röviden: jó. Bőveb-
ben most nem fejteném ki,
csak két dologra hívnám fel a

figyelmet ismételten, az önkormányzat remek kondícióira és az
önkormányzatok állami szintű átszervezésére. Előbbi jó hír, hisz
így van esélyünk fejlődni, utóbbi sok bizonytalanságot rejt
magában, hisz a jogkörök megvonása szűkíti mozgásterünket és
számos közeljövővel kapcsolatos kérdést vet fel, amelyekre
jelenleg nincs válasz. Minket mindenesetre arra ösztönöz, hogy
minél több mindent megvalósítsunk, amíg még van
lehetőségünk az önálló döntéshozatalra.

Szólhat az utolsó napló arról is, hogy mi mindent szeretnénk
megvalósítani. Ismétlés a tudás anyja: sportcsarnok-építés, isko-
labővítés, orvosi rendelő, csatornázás, közösségi ház. Az esé-
lyeink jók, szépen haladunk előre. Bizonytalanságot két

externália okoz: a pályázati rendszer és az építőipari árak rob-
banásszerű emelkedése. A jövő év az építés éve lesz, a kérdés
csak az, hogy a tervekből mit és mennyit tudunk megvalósítani.
Bízom benne, hogy mindent vagy szinte mindent. Lemondani
semmiről nem mondunk le, legfeljebb bevárjuk a forrás-
feltöltést. Hitelhez nem nyúlunk, biztonságban szeretnénk tar-
tani továbbra is Telki költségvetését, mindannyiunk közös
kasszáját.

Kitérhetünk a hétköznapokra. A téli útviszonyokra, a hó, a jég
okozta elkerülhetetlen nehézségekre, a hulladékszállítás - remél-
hetőleg csak átmeneti - problémáira. Az együttélés gondjai, az
építkezések zaja, a kémények nehéz füstje, az önző és figyel-
metlen közlekedés, kóbor kutyák, és még sok apró-cseprő
hétköznapi súrlódás mind arról szól, hogy egy egyre növekvő
népességű közösség most csiszolódik össze, folyamatosan
alakítja normáit. Ez nem megy könnyen, de nem is okoz megold-
hatatlan helyzeteket.

Beszélhetünk arról, hogy milyen az élet Telkiben. Azt hiszem, e
téren sincs okunk panaszra: kiemelkedő az életminőség, és az
infrastrukturális lemaradás ellenére hazánk legélhetőbb szeg-
letét mondhatjuk szűkebb hazánknak. Ami pedig még hiányzik,
azt lépésről lépésre építjük. Van persze fejlődési perspektíva az
életminőség tekintetében. A közösségépítés, az együvé tartozás
érzésének megerősítése ilyen lehetőség. Persze ehhez is kell
infrastruktúra, de a legfontosabb, hogy minél több aktív ember,
új kezdeményezés jelenjen meg a közösségben, a kultúra, a
sport és a szabadidő eltöltése terén. A társadalmi kapcsolatrend-
szer, ami mindnyájunknak otthonosságérzetet nyújt, nem
szerveződhet felülről, csak az egyes emberek irányából. Az ön-
kormányzat csak katalizátora és segítője lehet a természetes
folyamatoknak, amelyek örömtelien gazdagodnak. Az egész-
séges fejlődés útjába egyedül a megosztottság állhat, aminek
elsődleges terepe a pártpolitika.

Választások közelednek. Telki mindezidáig megőrizte békés
arcát, az itt élők kevés kivételtől eltekintve megőrizték józan-
ságukat, és nem fordultak egymás ellen. Bízom abban, hogy
képesek leszünk folytatni ezt a hagyományt, és mikor lehetne
leginkább megszólítani, kölcsönös türelemre inteni az itt élőket,
ha nem karácsony, a szeretet ünnepe idején.

És akkor el is jutottunk az első bekezdésben említett ünnepi
jókívánságokig.

Kívánok minden kedves telki polgártársamnak áldott, békés
karácsonyt, boldog ünnepeket, szerető családi körben. Segítő
kezet az elesetteknek, gyógyulást a betegeknek, reményt, hitet
adó barátokat és rokonokat mindenkinek, akinek szüksége van
rá. Legyen a jövő évük olyan, amilyet álmodnak maguknak!
Magunknak, mint közösségnek pedig azt kívánom, hogy gyara-
podjunk tovább, őrizzük meg értékeinket, beleértve az összetar-
tozás érzését és a szomszédbarátságot is. És ne csak a települést,
de az emberi kapcsolatokat is úgy építsük tovább, ahogy Telki
eddig épült és gyarapodott, lépésről lépésre, türelemmel,
kitartással.

Megbecsüléssel és tisztelettel:
Deltai Károly 
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Tájékoztató a költségvetésről

Telki község képviselő-testülete a Telki Önkormányzat és
intézményeinek 2017-es, folyó évi költségvetési gazdálkodása
tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat megismerte,
tudomásul vette.

Jövő évi költségvetési koncepció

A testület elfogadta a 2018. évi költségvetési koncepciót. A
büdzsé tervezésénél továbbra is alapkövetelmény a működési
hiány nélküli, körültekintő, óvatos, a kötelező feladatokat
előtérbe helyező gazdálkodás.

Illetményalap és illetménykiegészítés

A képviselő-testület 51.018 forintban határozta meg a közszol-
gálati tisztviselők illetményalapjának mértékét. Egyidejűleg a
testület rendeletet fogadott el a köztisztviselők illet-
ménykiegészítésének mértékéről.

Szennyvíz-beruházási projekt

A testület úgy határozott, hogy hozzájárul az Észak-Magyar-
országi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
című projekthez kapcsolódó vállalkozási megállapodás
aláírásához.

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A testület a Telki, Petőfi utca, 85-ös helyrajzi-számú ingatlanon
építendő közösségi ház kapcsán a Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításának vizsgálati anyagát és prog-
ramját megvitatta, és azt a jogszabályban meghatározott szak-
mai egyeztetésre alkalmasnak tartja.

Hóeltakarítás és téli síkosság-mentesítés

A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú belterületi
úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság-mentesítési munkáinak
elvégzésével a 2017.12.01. és 2022.03.01. közötti időszakra
vonatkozóan - az erre vonatkozó pályázat eredményeként -
Szűcs János vállalkozót bízta meg.

Zápor utca útépítése

A testület úgy határozott, hogy a Zápor utca II. ütemének
útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkáinak elvégzésével - a
kiírt pályázat eredményeként, a csökkentett ajánlati áron,
4.840.639 Ft + ÁFA összegért - a Hornyák Kft.-t bízza meg.

A képviselő-testület az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§. (2) bekezdése
alapján, a kiszolgáló út önkormányzat által történő meg-
valósítása során a kiépítés költségének 42,5%-át az érintett
ingatlanok tulajdonosaira áthárítja.

Ingatlanrendezési ügyek

A testület úgy határozott, hogy a Gyöngy utca és Gyöngy köz
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabályo-
zási szélességének kialakítása érdekében ingatlanrendezési
szerződést köt a 173/1-es és 167/2-es helyrajzi-számú ingat-
lanok tulajdonosaival.

Alapító okirat módosítása

A képviselő-testület jóváhagyta az Óvoda - Iskola Telkiben
Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, amelyre a kuratóriu-
mi tagok személyében történő változás miatt volt szükség.

Rendelet módosítása

A helyi adókról szóló, 1990. évi C törvény alapján a képviselő-
testület 2018. január 1-től módosította az építményadó ren-
deletét. A módosítás értelmében adókötelesek az önkor-
mányzat illetékességi területén lévő ingatlanokon elhelyezett, a
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók
is.

Végelszámolás lezárása

A testület, mint alapító elfogadta a Telki Víz Kft. végelszámolásá-
nak lezárása kapcsán tartott beszámolót, az előterjesztett
adóbevallást, a vagyonfelosztási javaslatot és a zárójelentést.
A képviselő-testület alapítói határozatban döntött a végelszá-
molás befejezéséről, és Czibulka Ákos végelszámolói tiszt-
ségéből való felmentéséről. Egyidejűleg a testület döntött arról,
hogy a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága előtti
eljárásban kérelmezi a Társaság megszüntetését, cégnyilván-
tartásból való törlését.

Ingatlanok megvásárlása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem fogadja el a Telki,
1275-ös és 1276-os helyrajzi-számú ingatlanok tulajdonosainak
ajánlatát az ingatlanok vételárára vonatkozóan. A testület fel-
hatalmazza a polgármestert további tárgyalások folytatására.

A polgármester jutalma

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Deltai Károly pol-
gármestert öt havi illetményének megfelelő összegű jutalom-
ban részesíti.

szb

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.
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Önkormányzat

Telki község képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú önkor-
mányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek
alapításának és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a
képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitün-
tetést és Telki Ifjúsági Díjat adományozhat arra érdemes szemé-
lyeknek.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföl-
di állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:
– Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,

tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;

– Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

– Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hoz-
zájárultak.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött telki
illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sporttel-
jesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhető:
– aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

– Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos for-
mában.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban, a 
Telkiért Érdemérem kitüntetés esetében 2018. február 15-ig, míg

a Telki Ifjúsági Díj esetében március 15-ig írásban benyújtott
ajánlásban lehet javaslatot tenni. A képviselő-testület 2018. már-
cius 31-ig dönt a díjazottak személyéről, majd az elismerések
átadására a májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon
kerül sor.

Deltai Károly
polgármester

Oklevél a helyi idősbarát 
programért

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságért
Felelős Államtitkára, valamint a Belügyminisztérium Önkor-
mányzati Államtitkára 2017 októberében oklevéllel fejezte ki
köszönetét Telki Község Önkormányzatának, az idei Idősbarát
Önkormányzat Díjra benyújtott pályamunkájában bemutatott,
az idősek testi-lelki egészsége, valamint mentális jólléte, nem
utolsó sorban a nemzedékek együttműködése érdekében kifej-
tett, elkötelezett tevékenységéért.

Ki legyen a díjazott?
Kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatok benyújtása

Eddigi díjazottak
Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, Regős
Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét,
Füzesi Attilát, Harkai Gábort,Vászolyi Tímeát, Bartos Györgyöt,
Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk Egyesületet, Márton
Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné Dávid Annát és Sam-
reth-Nimol Kánidot jutalmazták. (A kétévente odaítélhető
díszpolgári cím eddigi egyetlen tulajdonosa Havas Ferenc.)
Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina és Illéssy Lenke
kapott.

 



Falukarácsony

Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!

Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet 2017.
december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.

A programot megelőzően, a Faluadventje programsorozat
keretében Harkai Gábor atya gyújtja meg a negyedik adventi
gyertyát.

(A Falukarácsonyról bővebben a 20. oldalon olvashat.)

Ünnepi munkarend és ügyfél-
fogadás

A Polgármesteri Hivatalban 2017. december 18. és 2018. január
1. között igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben
tart nyitva: hétköznapokon 8-tól 12 óráig.

Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti anyakönyvi
ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgy-
körben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható.

Békés, Boldog Karácsonyt! Eredményekben, Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kívánunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly - polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző

Ünnepi egyházközségi 
programok

Karácsony Szenteste, december 24-én „Éjféli mise”
Telkiben 22 órakor
Budajenőn 24 órakor

Karácsony ünnepe, december 25-én
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Szent István vértanú ünnepe, december 26-án
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Szent János ünnepe, december 27-én
Telkiben 18 órakor mise a templomban, utána borszentelés
Budajenőn, a Lantai pincében, a pincesoron

Szent Család ünnepe, december 31-én
a családok megáldása Budajenőn 17 órakor

Hálaadás, december 31-én
Budajenőn 17 órakor

Óév búcsúztató - Újév köszöntő, december 31-én
Budajenőn, az Öreg-templomban, 23 óra 30 perckor

Újév, január 1-jén
Telkiben 18 óra 30 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet,
nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott sikeres új 
esztendőt!

Szeretettel: Gábor atya

Református istentisztelet

Minden hónap első vasárnapján, valamint karácsony első
napján, délután 4 órakor református istentiszteletet tar-
tanak a Pajta-Faluházban. Az alkalmakra minden érdek-
lődőt szeretettel várnak!

Következő időpontok:

2017. december 25.,

2018. január 7.

Program 55

www.telki.hu
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Közösség

A Mikulás érkezése volt idén is a közös adventi készülődés
legjobban várt pillanata.

A tradícióknak megfelelően kézműves foglalkozások csábították
a családokat az általános iskolába, 2017. december 2-án. A gyer-
mekek nagy örömére az alkotási lehetőségen túl a Batyu Szín-
ház előadása is a program része volt. Holle anyó izgalmas
kalandjaira rengetegen voltak kíváncsiak.

A történelem iránt érdeklődőket Bánó Attila immáron hagyo-
mányosnak mondható könyvbemutatója várta. A „Családban a
nemzet - A tapolylucskai és kükemezei Bánók nyolc évszázada”
című alkotás történeteinek hátteréről tudhattak meg a jelen-
lévők érdekességeket, és dedikálásra is lehetőség nyílt.

Mindeközben az éneklő fiatalok közé megérkezett a Mikulás.
Éppen egy „ebédlőnyi” gyermek várta őt, ugyanis csordultig tele
volt a kézműveskedésnek is otthont adó helyiség.

szb

Advent és Mikulásváró



Immáron negyedszerre volt a Mindennapi tudomány program-
sorozat előadója Horváth Dezső, a fizika tudományok doktora. A
Széchenyi-díjas professzor ezúttal a gravitációs hullámok
témakörét hozta közelebb a nagyszámú közönséghez.

Az apropó az volt, 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 idén megkapták a fizikai Nobel-díjat.
Nekik sikerült ugyanis a történelemben először megfigyelniük
gravitációs hullámot egy 1,4 milliárd fényévre levő galaxisban
két fekete lyuk összeolvadásából.

Rengeteg érdekes információt osztott meg velünk a professzor,
amelyek közül talán az egyik leginkább kiemelkedő, hogy a
három észlelőrendszerrel (a két LIGO-val és a Virgoval) azóta már
két neutroncsillag összeolvadását is észlelték, ami talán még
annál is nagyobb felfedezés, mint amiért a két fizikus a Nobel-
díjat megkapta. Így utóbbiért is biztosan járt volna az elismerés.

A sok-sok, laikus számára bizony „nehéz” téma között megbújt
egy könnyedebb is, ami az Agymenők (Big Bang Theory, azaz
ősrobbanás elmélet) kedvelői számára lehet érdekes kulisszati-
tok. Mint Horváth Dezső felhívta rá a hallgatóság figyelmét, a
sorozat készítői igencsak figyeltek a részletekre, mivel a gyakran
felbukkanó, főként a szereplők által használt táblákra felírt
képletek meglepő pontosságúak. Ez a professzor egyik CERN-
ben dolgozó kollégájának köszönhető, aki a népszerű vígjáték-
sorozat fizikus tanácsadója.

A 2017. november 30-án este, az iskola ebédlőjében zajló
előadást követően a bátrabbak kérdezhettek is a fizikustól, aki
örömmel válaszolta meg ezeket.

szb
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„...Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”
(Ady Endre: Karácsony)

A Telki Karitász csoport december 3-án délben tartotta hagyo-
mányos jótékonysági „krumpliebédjét”. Vendégeink vasárnapi
ebédjük árát ajánlották fel, hogy ezzel segítsék a Telkiben élő
rászorultak karácsonyi megajándékozását. A rendezvény során
153.500 forint gyűlt össze.

Külön szeretnék köszönetet mondani Lakyné Füredi Erikának és
Laky Józsefnek a krumpli felajánlásáért, amit idén különösen
ízletesre főzött az üstökben Portik Ferenc és Weiszgerber
Mátyás. Jó volt közösen, jó emberek társaságában elfogyasztani
az ebédet, tudva, hogy ezzel másokat segítünk.

Az advent lehetőséget ad arra, hogy jobbá váljunk legalább
ebben a pár napban, figyeljünk egymásra, vegyük észre a
körülöttünk élő, nehéz sorsú embereket és segítsük őket.

Halász Terézia

Krumpliebéd 2017

A gravitációs hullámok nyomában
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A Nyugdíjas-klub hírei

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Eljött ennek az évnek is a vége! Sokat nem tudtunk együtt lenni,
de talán kárpótolt minket a két kirándulásunk. A Diósgyőri vár,
Lillafüred, Cseppkőbarlang, majd Szeged és Ópusztaszer volt az
úti célunk.

A szokásos, decemberi adventi összejövetelünk elmaradt a
hideg miatt. Ilyenkor a Pajtát már nem lehet kifűteni ahhoz, hogy
több órát is ott tölthessünk. Jövőre, ha lesz meleg helyiségünk,
rendszeresen fogunk összejönni.

Januárban, ahogy szoktunk, színházba megyünk, és ha az
időjárás engedi, szeretnék a közeli erdőbe egy félnapos kirán-
dulást tenni a téli hónapok egyikében.

Kívánok mindenkinek szeretetben, békében eltöltött, karácsonyi
és újévi ünnepeket, jó egészségben!

Szívélyes üdvözlettel:
Márta

Segítsük a hókotró munkáját!

Amikor télen csúszóssá válnak az utak, mindenki számára
központi kérdéssé válik, hogy mikorra tudják eltakarítani a lehul-
lott, lefagyott csapadékot.

A hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját
településünkön. Elsőként a gyűjtőutakat és az intézményeket
szabadítja ki a hó fogságából, utána pedig a tervet követve
halad a kisebb utcák felé.

Mi magunk is tehetünk azért, hogy minél gyorsabban
végezhesse munkáját! Ha autónkkal az úttesten parkolva nem
akadályozzuk abban, hogy mindenhová könnyedén eljuthas-
son, hamarabb végez munkájával.

Segítsük a hókotró munkáját azzal, hogy lehetőség szerint úgy
parkolunk, hogy még kis mértékben se akadályozzunk a
munkavégzésben!

szb

Faludisznaja 2018

Településünk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező
rendezvényére, a Faludisznajára 2018. február 3-án, szombaton
kerül sor. A szokásoknak megfelelően ezúttal is korán reggeltől
várják az érdeklődőket a Pajta-Faluházba és környékére. Ezen a
napon a toros finomságok mellett tea, forralt bor és jó hangulat
egyaránt várható.

A részletes programleírással kapcsolatban figyelje a plakátokat
és a Telki Portált (www.telki.hu)!

Változás a hulladék-
szállításban
A Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság 36300/3234-
13/2017 számú határozatával Telki település területén a hul-
ladékszállítási közszolgáltatás közérdekű ellátás keretében
történő biztosítására 2017. november 20-ától a Zöld Bicske Non-
profit Korlátolt felelősségű társaságot jelölte ki.

A kijelölő határozat alapján havonta egyszer kell elszállítani a
szelektív hulladékot, ezért a december 7-én és december 21-én
esedékes szelektív hulladék elszállítási napok helyett csak
egyszer, december 14-én történik szállítás. A két januári időpont
(január 4. és 18.) helyett január 11. lesz a szállítási nap.

Zöld Bicske Nonprofit Kft.
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dol-
gozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb
hozni őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal
Jókó Attila alsós tanítóval beszélgettünk.

A Faluadventje program első gyertyagyújtásakor osztálya, a
4.c is fellépett. Mennyire tartja fontosnak az ilyen, tanórákon
kívüli közös programokat?

Pedagógusként elsődleges feladatunk a nevelés, ezen belül a
közösségi nevelés. Talán még az általános iskolai jegyeknél is
fontosabb ez, mivel nagyban meghatározza, hogy kiből milyen
ember lesz.

A 4.c-vel rendszeresen szervezünk „ottalvós” kirándulásokat,
külső programokat, és minden évnek van egy tematikája.
Elsőben a nyugdíjasokhoz, másodikban a sérült emberekhez
kerültünk közelebb. A harmadik évnek a haza volt a fő témája,
míg jelenleg a munka, és annak örömteli oldala van a közép-
pontban.Tervünk például, hogy diót fogunk törni, majd árulni, és
év végéig szeretnénk valami maradandót alkotni Telkiben.

Ez a harmadik „generációm” az intézményben, és elmondhatom,
mindig is kiemelt szerepet kapott a szülőkkel való
együttműködés. Gyakran szervezünk családi programokat, így
például síeltünk már együtt Eplényben. Fontos a jó közösségi
szellem, és az, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat az
iskolában.

Ön szerint mi teszi vonzóvá a telki intézményt a gyerekek
számára?

Alsóban leginkább a hely, ahol van. Nagy kincs, hogy egy
községben, és nem városban található, ráadásul közel az
erdőhöz. Az iskola hangulata, családias légköre is sokat számít.

Felsőben a nagyon kis létszámok is előnyösek. Hiszen ha egy
osztályban mondjuk tizenöten vannak, sokkal jobban oda tud
figyelni a kolléga egy-egy gyermekre, mintha egy másik
intézményben, 35-36-fős csoportban lennének. Aki itt lakik,
annak azért is ajánlott, hogy ide járjon, hiszen így nem kell sokat
utaznia.

Szeretnek ide járni a gyerekek?

Ez mindig osztály-, pedagógus- és közösségfüggő, azonban én
úgy látom, hogy a legtöbben szeretnek itt lenni.

Mivel lehetne még jobbá tenni az iskolát?

A tartalmas és építő sportfoglalkozásoknak elegendő teret kell
adnunk, amihez még több fedett, erre alkalmas helyiségre lenne
szükség. Ha lenne rá pedagógus, a néptánccal, dráma-
pedagógiával lehetőség lenne kiváltani heti egy testnevelés
órát, amivel szintén vonzóbbá lehetne tenni az intézményt.

Szilágyi Balázs

„Fontos a jó közösségi szellem” 
- interjú

Megszűnt a használt sütőzsiradék-
gyűjtés Telkiben
Tájékoztatjuk a község lakóit, hogy a Pipacsvirág Általános Isko-
la gazdasági udvarán megszüntetjük a használt sütőzsiradék
gyűjtését.

A használt sütőzsiradék továbbra is veszélyes hulladék, gyűjtése
és ártalmatlanítása nagyon fontos! A hozzánk legközelebbi
átvételi hely a budakeszi MOL-benzinkút. Itt nem kell az anyag
kiöntésével, a ragacsos palack elhelyezésével bíbelődni: palac-
kostól lehet leadni, és egy praktikus, műanyag kannát is kapunk
a további gyűjtéshez. A használt sütőzsiradékból a továbbiak-
ban biodízel-üzemanyagot gyártanak.

KoKuKK Egyesület
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Házi matematika verseny

Az alsó tagozaton évente megrendezésre kerül a matematika
verseny. Idén a 11 alsós osztályból osztályonként 5, összesen 55
tanuló nevezett be a november 15-i versenyre. Ők osztályon
belüli selejtezőkkel juthattak az iskolai döntőbe. A feladatok
megoldására 45 perc állt rendelkezésre. A feladatlapok 10-12
feladatot tartalmaztak.

Az első öt helyen végzett tanulók oklevelet, a dobogós
helyezettek az oklevél mellé matematikai és logikai feladatokat
tartalmazó könyvet kaptak ajándékba. A többi részvevő emlék-
lapot vihetett haza.

Gratulálunk a helyezetteknek!

Első helyezettek: Brickner Marcell (1.a), Csizmadia Ferenc (2.b),
Nádasi Vivien (3.b), Zámborszki Ábel (4.b)

Haasné Varga Erzsébet
a verseny szervezője

Betekintés  
- a 4.c képes beszámolója

Seregley Erzsébet és Jókó Attila közös programja 2017.
október 27-én.

A pályaorientációs naphoz kapcsolódóan első utunk Buda-
jenőre, a Lélegzet jógastúdióba vezetett. Szemző Bea jógaok-
tatónál beavató ízelítőt kaptunk. Az ékszerdobozhoz hason-
lítható kisház hipp-hopp befogadott bennünket. 23 gyermekkel
egy pillantás alatt mélyvízbe-levegőbe lényegültünk.

Nagy élmény volt együtt lélegezni, összesen huszonhatan.

A gyermekek érzékenysége, fogékonysága végtelen. Bea
kitűnően választott a rendkívül széles jógagyakorlatok
tárházából. Vezetésével minden átmenet nélkül időutazókká
váltunk. Megtapasztalhattunk koncentrációs gyakorlatokat is,
amelyek tanórán is segítségünkre lesznek. A gyerekek még
hosszan elidőztek volna, dőltek a kérdések is... Ígértük, lesz a
jövőben folytatás!

Egészségesen „ritkán”megyünk orvoshoz, most mégis ezt tettük.
Rendelési időben bejelentkeztünk Dr. Móré Katalin házior-
voshoz. Kérdéseket tehettünk fel: hogyan, mikor, miért választot-
ta Katalin doktornő az orvosi pályát - őszinte kérdésekre őszinte
válaszokat kaptunk. Egy hivatás közelről, belülről tárult fel hite-
lesen előttünk. Megérintett bennünket a találkozás, vittük
magunkkal a válaszokat és gyűlnek a további kérdések.

Természetismeret-órán F. Annáról kiderült, állatorvos szeretne
lenni. Egy konkrét vágy-álom-cél nyomába eredtünk ezen a
napon. Irány az Állategészségház Budajenőn, amelyet Dr. Révész
Judit állatorvos álmodott és valósított meg!

Bekuckóztuk magunkat a kis házikóba, amely gyermekeket is
szívesen fogad. Az állatok a gyermekek közkedvelt témái, érdek-
lődve hallgatták, hogyan lesz egy vágyból valóság. Megtudtuk,
Judit doktornő hogyan találta meg a hivatását.
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Kaptak a gyerekek egy értékes felajánlást: az érdeklődők sza-
badidejükben látogatást tehetnek rendelési időben, az Állat-
egészségházban - tapasztalat közelről (csak nagyon elszántak-
nak!) Köszönjük, élni fogunk a lehetőséggel!

(Fotók: Jókó Attila)

Összefogtunk az állatokért

A novemberi iskolai pályaorientációs napon Pásztor Zoltán
önkéntes állatvédő is felajánlotta önzetlen segítségét, hogy
bemutassa munkáját diákjainknak. Segítőjével, Moris kutyával
érkezett, akinek jelenléte színesítette a nap programját.

Iskolánk szerette volna meghálálni a segítséget, ezért gyűjtést
szerveztünk az etyeki menhely lakói számára.

Ezúton is köszönjük az adományok felajánlását!

Fülöp Ottilia

Mikulás napi hír

December 6-án reggel az alsós tanulóinkat Takács Zsuzsi néni és
a Gágogó Zenekar előadása várta. Az egyórás, közösen éneklős-
táncolós programra megérkezett a Mikulás is, aki a kicsik
ünnepe után a felsősök óráira is beköszönt. A krampuszok man-
darinnal és szaloncukorral lepték meg a gyerekeket.

Toldi Szilvia
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Rendhagyó, „zártkörű” gyermekirodalmi délutánt szervezett a
Kokukk Egyesület 2017. december 8-án délután a Pipacsvirág-
ban. Az iskola diákjainak olvasott fel Felhőmeséiből (Magvető,
2016) Tóth Krisztina. A költő, író, műfordító a gyerekeket is
bevonta a mesék eljátszásába, így igencsak interaktív volt ez az
adventi program.

A végén Tóth Krisztinát a gyerekek éneke mellett egy külön-
leges tortával köszöntötték születésnapja alkalmából. A Kokukk
által készített látványos süteményen a költő írásainak fontos
motívumai jelentek meg: az első verseskötetének címe (Őszi
kabátlobogás) és a felhők a Felhőmesékből. A diákok nagy
örömére őket is megvendégelték a finomságból.

szb

Különleges író-olvasó találkozó



Szüreti bál
Idén október 21-én rendezte meg első alkalommal a Hagyo-
mányőrzők Házában a Budajenő-Telki Székely Társulat a szüreti
bált. Budai István - Budajenő polgármestere - megnyitó beszéde
után a Csillagszemű táncegyüttes tagjai kápráztatták el az igen
szép számmal megjelent közönséget.

A műsort követően elkezdődött a véget nem érő mulatság. A
fergeteges hangulathoz - ahogyan már februárban, a Farsangi
bálon is - a Gyergyóvidéki Leviband zenekar szolgáltatta a talp-
alávalót.

A tombolán értékes ajándékok találtak gazdára. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a bál sikere
érdekében felajánlásokat tettek, ezzel is bővítve a tombolatár-
gyak értékét. Ez a bál is, mint a farsangi, reggelig tartott és rend-
kívül jól sikerült. Mindenki, aki eljött, nagyon jól érezte magát.

Szeretnénk, ha a farsangi és a szüreti bál is hagyománnyá válna,
és minél többen lennének azok, akik részt vennének ezeken az
eseményeken!

Székely Társulat
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Megemlékezés 
A Gyergyóditróból és Gyergyóremetéről kitelepített székelyek
71. évfordulója alkalmából koszorúzást és megemlékezést tar-
tott a Székely Társulat a budajenői templom előtti kopjafánál
október 7-én.

A megemlékezés a Székely himnusz eléneklésével vette kezde-
tét, majd Pálné Váradi Eszter Wass Albert „Úttalan utakon” című
versét mondta el. Utána Budai István, Budajenő polgármestere
tartotta meg ünnepi beszédét, visszaemlékezve az 1945-46-ban
Börvelyből kitelepített székelyek viszontagságos útjáról, és új
otthonaikba, Budajenőre, Telkire, Biatorbágyra költözésük és
beilleszkedésük történetéről.

Ezt követően a kopjafánál a Budajenői Önkormányzat nevében
Budai István polgármester és Bartos Gyárfás képviselő, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Herb József és felesége, a
biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület elnöke, László Ferenc, és
a Budajenő-Telki Székely Társulat elnöke, Szabó Attila és
felesége helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A Budajenői Péter Pál Katolikus Templomban 18 órakor ebből az
alkalomból szentmisét tartott Harkai Gábor atya.

Székely Társulat



14 Természet

2017 december

A babéziózis betegséget egy egysejtű parazita, a Babesia canis
okozza, amelyet Magyarországon a kullancsok terjesztenek. A
kullancsok főként erdős-bokros területeken fordulnak elő, de a
csak kertekben élő kutyák is gyakran fertőződnek, mert az átha-
ladó macskák vagy madarak is hurcolhatják a parazitát.

A kullancsok már 3-5 fok felett aktivizálódnak és megkezdik a
vérszívást. Az optimális hőfok számukra a 15-25 fok, ezért a
babézia fertőzés leggyakrabban tavasszal és ősszel jelentkezik,
azonban nyáron és télen is gyakran előfordul probléma! Mínusz
20 fokban egy napot, mínusz 10 fokban pedig egy hónapot is
túlélnek.

Rendelőnkben tapasztaljuk, hogy sajnos télen is előfordul ez a
betegség, ezért mindenképp javasolt ilyenkor is védeni ked-
vencünket a kullancsok ellen!

A parazita a fertőzött kullancsok nyálával, vérszíváskor kerül be
a kutyák szervezetébe, ahol a vörösvértestekben élősködik. A
kullancs vérszívásától az első tünetek megjelenéséig eltelt idő,
az ún. lappangási idő 1-20 nap, de átlagosan egy hét.

A betegség első fázisában magas láz (akár 42°C), elesettség,
étvágytalanság, fáradékonyság alakul ki. Némely esetben
ingadozó járás, hátulsó végtaggyengeség mutatkozhat. Nagyon

fontos, hogy a tulajdonos már ekkor állatorvoshoz forduljon,
mert így még jóval nagyobb eséllyel gyógyítható az állat, és a
szövődmények kialakulása is kevéssé valószínű.

Az egysejtű tönkreteszi a vörösvértesteket. Gyorsan kialakuló
vérszegénység lép fel, amelyet a világossá váló nyálkahártyákon
könnyű észrevenni. Másrészről a vörösvértestekből kiszabaduló
vérfesték a vizeletet sötétsárgára, kávébarnára színezi. A nyirok-
csomók és a lép megnagyobbodása tapintható. Kezelés nélkül
az akut krízis során az elhullás néhány napon belül bekövet-
kezhet.

A későbbi stádiumokban további negatív következmények
alakulhatnak ki: vesekárosodás, valamint májelégtelenség
léphet fel. Ebben a fázisban a nyálkahártyák sárgára színeződ-
hetnek (icterus), a máj-, illetve vesekárosodás tünetei is jelent-
kezhetnek (hányás, hasmenés, stb.).

Mindezeken túl viszonylag gyakran fordul elő – megfelelő
kezelés ellenére is -, hogy a babéziózis szövődményesen egy
másik kórképbe megy át, amelyet immunhaemoliticus anaemiá-
nak nevezünk (IHA). A betegség lényege a vörösvértestek
károsodása, a szervezet rendellenes immunválasza követ-
keztében, mert a szervezet az elváltozott vörösvértesteket ide-
gen, „ellenséges” sejtként azonosítja. Tehát a szervezet maga
pusztítja tovább a vörösvértestjeit.

Az említett szövődmények gyógyítása természetesen más és
más terápiát igényel, ezért részletes kivizsgálás szükséges ezek
diagnosztizálása, illetve kizárása céljából.

Az időben felismert babéziózis jól kezelhető, viszont az olyan
elhanyagolt esetek kórjóslata, ahol már szövődmények is fel-
léptek, sokkal rosszabb.

Összeállította: dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ

Kutya babéziózis – a télen is 
veszélyes betegség!
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,

tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,

tanácsadás, légzésfunkció mérés,

allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:

06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.

2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

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

értékhatár nélkül! 
Külföldi ügyfélkörrel is rendelkezünk! 

10 éves szakmai tapasztalat! 
Balatoni ingatlanok széles választékával rendelkezünk!

B u d a p e s t - B a l a t o n  B e a c h  I n g a t l a n i r o d a
2 0 8 9  T e l k i , Ö r e g h e g y i  ú t  4 / b

T e l e f o n : 0 6 - 7 0 / 7 7 3 - 7 9 3 5
w w w . b a l a t o n - b e a c h . h u

H é t v é g é n  i s  n y i t v a !
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GÓLYAHÍR

Kotsis András és Kotsis-Babková Anita első 
gyermeke: Kotsis Dóra

Szántai János és Neviczky Zsuzsanna első gyermeke:
Szántai Zsófia

Sok boldogságot kívánunk!

Alapítványi 

Jótékonysági bál

a Rock & Roll jegyében

2018. január 27. szombat
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Idén az utolsó adventi vasárnap egybeesik Szenteste napjával,
így a negyedik közös gyertyagyújtás egyben a nyitóprogramja a
hagyományos Székely Betlehemesnek.

A FaluAdventje immáron harmadik éve zajlik falunkban. A négy
adventi vasárnap délutánján közös gyertyagyújtásra és az
ünnepi készülődés jegyében hangulatos programra hívja a
telkieket. Felléptek már ezen óvodások, iskolások, a Telki Nőikar,
a cserkészek, idén pedig többek között a nyugdíjasok a „Szenior
örömtánc”-cal.

Első alkalommal 2002-ben, Maronicsné Dávid Anna főszer-
vezésével mutatták be a Budajenőre települt gyergyóiak betle-
hemesét. Eleinte december 23-én és 24-én, sok éve pedig már
egy napon, délután 3 és 4 órakor, Szenteste előtt örvendezteti
meg az előadás a telkieket és budajenőieket, nálunk a Pajtában,
szomszédunknál a templomkertben. A Falukarácsony keretében
látható, ditrói népi játék egy sokszínű, jó felépítésű, jó arányú és
impozáns darab.

A fellépők Budapesten és Debrecenben is több helyszínen
bemutatták már, az Országos Betlehemes Találkozó keretében,
Pécsett pedig 2010-ben az EKF (Európa Kulturális Fővárosa)
vendégeként. A Budapesti Nemzeti Színházban kétszer voltak
meghívott szereplők. Mindannyiszor nagy sikert arattak a betle-
hemes játékkal.

(A címlapképen a Székely Betlehemes látható.)
szb

A Hónap rendezvényei: 
FaluAdventje és Falukarácsony


