


Az ezt megelőző naplóban
írtam arról, hogy Telki soha
nem állt még ilyen jól pénz-
ügyi, gazdasági tekintetben.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Azt, hogy nincs semmiféle tar-
tozásunk, hitelünk. A szokásos
közhatalmi és helyben kelet-
kező bevételeken felül, ame-
lyek a mindennapi működés
fedezetét képezik, költ-
ségvetésünk telekértékesítés-
ből, pályázati és más külső for-
rásokból képes fejlesztéseket
finanszírozni, és ezekhez tar-
talékot képezni. A külső forrá-
sok címzettek, tehát csak arra

lehet fordítani őket, amire szánták. A csatornafejlesztési forrá-
sokból csatorna és tisztítóüzem, az iskolára szánt forrásokból
iskolabővítés, a sportcsarnokra szánt pénzből sportcsarnok épül
és épülhet. A helyben keletkező bevételekből pedig két fontos,
mindenkit szolgáló, kötelező feladatokat ellátó intézményt
építünk: orvosi rendelőt és közösségi házat.

Minderről, és még sok másról, a működés pénzügyi hátteréről,
karbantartásokról, kisebb fejlesztésekről, szakfeladati finan-
szírozásról, szociális és közösségi feladatokról az éves költ-
ségvetésünk rendelkezik. Természetesen bízunk benne, hogy a
következő évben is jelennek meg számunkra releváns, elérhető
pályázatok és ezeken nyerünk is. Ha így lesz, akkor tovább bővül
majd a fejlesztések köre.

Forrásaink azonban nem végtelenek. Ha levonjuk a külső forrá-
sokat, akkor igencsak szűkös a költségvetés és nem hagy túl
nagy mozgásteret. Ezért először azokat a fejlesztéseket kell
megvalósítanunk, amelyek mindenkit szolgálnak és kötelező
feladatokhoz köthetőek.

Sokan kérdezték, hogy hogyan lehetne utakat aszfaltozni. Ennek
jelenleg két módját látom. Az első, hogy ismét indulunk a majd
megjelenő pályázaton, és ha nyerünk, akkor a célforrásból meg-
valósítjuk a pályázatban szereplő útszakaszokat. A második,
hogy a már jelentősen beépült területek aszfaltozatlan utcáinak
ingatlantulajdonosai összefognak, és az önkormányzattal
közösen finanszírozva, az önkormányzat tervezésében és
kivitelezésében építenek. Ez utóbbira sok példa volt már és sok
a tapasztalat. Ilyen tapasztalat az, hogy viszonylag szigorú
feltételek teljesülése esetén lehet csak jelentős kockázat nélkül
megvalósítani a hasonló beruházásokat. Nehéz, de nem
lehetetlen. Az ilyen közös beruházás csak akkor indulhat, ha az
önkormányzatnak van a rá eső részre fedezete, és egyébként
minden más feltétel: ingatlantulajdonosi hozzájárulások meg-
fizetése, tervek, engedélyek rendelkezésre állnak.

Az utak aszfaltozásától függetlenül – jóval kisebb léptékű, de
fontos feladatként – folytatjuk a meglévő járdák javítását,
kiegészítését, és a tavaszi útjavítást, kátyúzást. Az 1103-as közú-
ton telki önkormányzatának költségvetése terhére a
közeljövőben nem tervezünk fejlesztést. Amit kellett,
megépítettük, a fenntartás már a közútkezelő feladata.

Lassan lezárul a hulladékszállítási közbeszerzés és kiválasztjuk a
szolgáltatót. Mint ismeretes, jelenlegi szolgáltatónk elveszítette
szállítási jogosultságát és ezért a felügyelő hatóság fel-
szólítására felmondtuk szerződésünket. A hulladékszállítás
országos átszervezésének folyamata során bizonytalan jogi
helyzet állt elő, amelyben mi a piaci szereplők és szervezetek
véleményével szemben ragaszkodtunk ahhoz, hogy pályázaton
válasszuk ki a szolgáltatót, és hogy a hatóságilag megszabott
díjszabáshoz az elérhető legjobb színvonalú szolgáltatást ren-
deljük. A közbeszerzés átmeneti ideje alatt a törvénynek
megfelelően az illetékes szervezet – a katasztrófavédelem –
kijelölése alapján a korábbi szolgáltató látja el a feladatot.
Hamarosan azonban ismét rendes szerződés alapján szállítják a
hulladékot. Bízom benne, hogy a szolgáltatási színvonal javulni
fog.

Nyakunkon az országgyűlési képviselők választása. Telkire az
elmúlt ciklusok során jellemző volt a viszonylag magas részvétel
a szavazáson, és a higgadt, szélsőségektől mentes kam-
pányidőszak. Bízom benne, hogy ezt a jó szokásunkat továbbra
is megőrizzük. Nehéz kivonni magunkat az országos választási
hisztéria hatása alól, sajnos a közterületeinket sem sikerült telje-
sen megvédenünk, de mégis azt hiszem, hogy ismét példát
tudunk majd mutatni. Hiszen sokkal több bennünk a közös
vonás, mint a pártszimpátiák miatti különbözőség, és már
gyakorlatunk van abban, hogyan kell megőrizni a józansá-
gunkat a későbbi békés együttélés, együttműködés érdekében.

Tél vége van, egyre hosszabbodnak a nappalok, de ne felejtsük
el, hogy még nem múlt el a hideg évszak. A látási viszonyok
gyakran hirtelen rosszabbodnak, jöhet csapadék, hó, ónos eső,
lehet az úton jégborda, egyszóval a közlekedés ilyenkor a
legveszélyesebb. A balesetmentes közlekedés kulcsa a kölcsö-
nös odafigyelés. Gyakran látom, hogy a gyalogosok a néhány
méterre lévő gyalogátkelőt nem használják, és a sötétben futnak
át az úton. Ugyanígy gyakori a gyorshajtás, és más veszélyes
szabálysértés, elsősorban a közúton, de a belterületi utcákon is.
A biztonság rajtunk múlik, közlekedőkön. Mindenkit hazavárnak,
jó lenne, ha mindenki biztonságban haza is érne.

Deltai Károly
polgármester
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Minisztériumi egyeztetés a település-
vezetőkkel

Mint ismeretes, Páty Telkivel szomszédos részén, a telki Öreg-
hegy szomszédságában, korábban magánkézben lévő területet
megvásárolta a Magyar Állam, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) szükséges füves pályabővítéseire lehetőség
nyíljon, hisz ezt Telki területén már nem lehetett megvalósítani.

A kormánydöntésről korábban már beszámoltunk. A terület
sorsa a több mint nyolc évvel ezelőtti események miatt
különösen érzékeny pont, hisz mindkét érintett településen
jelentős civil ellenállás hiúsította meg az egykori lakóterület-
fejlesztési elképzeléseket.

Jelenleg a terület szabályozása sportcélú fejlesztéseket tesz
lehetővé, amivel mindkét település egyetért. A jelenlegi
fejlesztés a teljes területnek csak egy kis hányadát érinti, ezért a
két település polgármestere megkereste a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot a terület jövőbeli sorsával kapcsolatban.

Páty polgármesterét, Székely Lászlót, és Telki polgármesterét,
Deltai Károlyt dr. Juhász Roland, a vagyonpolitikáért felelős
államtitkár feladatait is ellátó helyettes államtitkár, valamint dr.
Tóth Ernő főosztályvezető, a sportcélú beruházások főosztályá-
nak megbízottja fogadta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
részéről.

A megbeszélésen az illetékesek megerősítették, hogy a
területvásárlás az MLSZ bővítés miatt történt, amelynek
megkezdéséhez még számos jogi lépést meg kell tenni, hisz
módosítani kell a pátyi Helyi Építési Szabályzatot, és va-
gyonkezelői jogkört kell kapnia az MLSZ-nek.

A terület fennmaradó, nagyobbik részének hasznosításáról még
nincs koncepció. A minisztérium részéről az a konstruktív
javaslat hangzott el, hogy a két településvezető és a feladatgaz-
da minisztérium megbízottai közösen dolgozzanak a koncep-
ción és folyamatosan egyeztessenek a részletekről. Mindhárom
fél, a két település képviselői és a minisztérium munkatársai
egyetértettek abban, hogy közép- és hosszútávon csak
sportcélú fejlesztések képzelhetőek el, ezek közül is olyan
sportágak kapcsán, amelyeknek nagy a zöldterület-igényük.
Ugyanakkor a teljes területen nincs fejlesztési kényszer, csak az
MLSZ bővítés aktuális jelenleg. A terület sportcélú fejlesztési tar-
talékterület lévén akár még sokáig megmaradhat jelenlegi
állapotában.

Székely László - polgármester, Páty

Deltai Károly - polgármester, Telki

MLSZ bővítés pátyi területen, a volt
golfterület sorsa
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Takarítási munkálatok

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkor-
mányzati tulajdonú intézmények épületeinek napi takarítási,
valamint nagytakarítási munkálatainak elvégzésére pályázatot ír
ki.

Műszaki ellenőri feladatok

A testület úgy határozott, hogy a Telki, Tücsök utca 1301-es
helyrajzi-számú ingatlanon megvalósuló Egészségház
kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a
Rexagon Bt.-t bízza meg.

Telekalakítási ügyek

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Geochip Kft. által, M-
32/2017 munkaszámon készített, és a Budakeszi Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya által 1451/2017 és E-10/2017 számon
záradékolt vázrajz alapján, a Telki, 1278-as és 1301-es helyrajzi-
számú ingatlanok telekalakítását kezdeményezi.

Véleményezési eljárás lezárása

A testület döntött a Településképi rendelet elfogadását
követően szükségessé vált, Helyi Építési Szabályzat módosításá-
nak véleményezési szakasza lezárásáról, és a véleményezési
dokumentációról az Állami Főépítészi vélemény megkéréséről.

A KMB állandó státusú kinevezése

A testület úgy határozott, hogy támogatja Czelvikker Máté
rendőr-főtörzsőrmester állandó státusban történő, telki körzeti
megbízotti kinevezését.

Közbeszerzés kiírása

A képviselő-testület döntött arról, hogy Telki község települési
szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint
kezelőtelepre történő szállítása tárgyában nyílt közbeszerzési
eljárást ír ki.

Január 29.

Pályázat értékelése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati
tulajdonú intézmények épületeinek napi takarítási, valamint
nagytakarítási munkálatainak elvégzésére kiírt pályázatot ered-
ményesnek nyilvánítja. A testület a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó Dig-Build Kft.-t hirdette ki győztesnek.

Ellátási szerződés

A testület úgy határozott, hogy a szociális, család és gyer-
mekjóléti feladatok ellátására szerződést köt a Híd Szociális,
Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal, 2018. május
27-től kezdődően.

Orvosi ügyelet ellátása

A képviselő-testület jóváhagyta a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás által a budakeszi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbe-
szerzés eredményét, és a pályázatok közül a bíráló bizottság
javaslata alapján a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel történő szerződéskötést. A testület elfogadta az orvosi
ügyeleti ellátás finanszírozására vonatkozó pénzeszköz-átadási
megállapodást.

szb

Helyesbítés
A decemberi Telki Naplóban, a november 30-i testületi ülés
beszámolójában tévesen jelent meg a Zápor utca költ-
ségviselésével kapcsolatos információ.

Az ott szereplőkkel ellentétben, a Zápor utca II. ütemének
útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkáinak elvégzése kap-
csán, 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%-át viseli, 58%-át
pedig az érintett ingatlanok tulajdonosaira áthárítja.

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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Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők
választásának időpontját 2018. április 8. napjára tűzte ki. Az
alábbiakban szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a
választáshoz kapcsolódó fontosabb tudnivalókra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójog-
gal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve
azt, aki a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a
bíróság kizárt a választójogból, mert annak gyakorlásához szük-
séges belátási képessége nagymértékben csökkent vagy teljes
mértékben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda
2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe vételről. A 2018. február 9-ét
követően a település szavazóköri névjegyzékébe kerülő
választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja, értesítő
átadásával vagy megküldésével.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi
névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a
választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarorszá-
gi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti nemzetiséghez
tartozásának, szavazási segítség iránti igényének, és személyes
adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegy-
zékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Nemzetiséghez tartozás

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki
valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23-án
16 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyil-
vántartásba vételét.

A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak hatálya
az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az
esetben a választópolgár a pártlista helyett a nemzetiségének
országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni
jelölt mellett.

Szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójo-
ga gyakorlásának segítésére

– a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető
tájékoztatót kapjon,

–  az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

– a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont
kapjon a szavazás napján, (igénylésének határideje 2018.
március 29. 16 óra)

– akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

Személyes adatok kiadásának megtiltása

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kam-
pány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási
iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes
adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatki-
adást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

További kérelmek

A fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri név-
jegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel
iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti
kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Annak, aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne
élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16 óráig
kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe, a ma-
gyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően
módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon
szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16 óráig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy
a külképviseleti névjegyzékből törölje, és vegye vissza a lakóhe-
lye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon, a lakóhelytől
távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló
kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését
követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig kell megérkeznie
a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, és az orszá-
gos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Választási tájékoztató
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Tavaly október óta új közterület-felügyelő dolgozik
falunkban. Kovács Pétert munkájáról és az elmúlt időszak
tanulságairól kérdeztük.

Telki Napló: Honnan érkezett hozzánk?

Kovács Péter: Székesfehérvári születésű vagyok, de már 17 éve
Polgárdiban lakunk a családommal.

T.N.: Gyermekei vannak?

K.P.: Két lány. Egyikőjük ezerkilencszázkilencvenben született, a
másik kilencvenötben. Ők segítenek abban, hogy fiatalos marad-
hassak. Szinte meg sem érzem, hogy nemrég ötven lettem.

T.N.: Hogyan talált rá a telki munkára?

K.P.: Az interneten láttam az álláshirdetést. Elég sok helyen
keresnek közterület-felügyelőt, hiány van ugyanis hadra
foghatókból. Szeretem ezt a szakmát, és bár az utóbbi években
a feleségemmel közös vállalkozásunk miatt eltávolodtam ettől a
területtől, korábban huszonegy évet dolgoztam a közigazgatás-
ban.

T.N.: Mik az első benyomásai Telkiről? Járt már itt korábban?

K.P.: Nagyon szimpatikus. Nem csak a földrajzi fekvése, hanem
egész Telki. Fejlődő település, ahol van mit csinálni, hiszen nagy
számban vannak építkezések.

Korábban már jártam itt a vendéglátó-kitelepüléssel foglalkozó
vállalkozásunkkal, egy helyi rendezvényen dolgoztunk kétezer-
kilencben.

T.N.: Akkor még nyilván nem sejthette, hogy később ilyen
szerepkörben fog nálunk dolgozni.

K.P.: Az élet olykor félelmetes dolgokat tud produkálni. Néha
olyan „déjá vu” érzésem van, amikor a Pajtánál járok.

T.N.: Mik az első közterület-felügyelői tapasztalatai Tel-
kiben?

K.P.: Legtöbb munkám az építkezésekkel, az építőanyagok
közterületi tárolásával, köztisztasági szabálysértésekkel, vala-
mint a hét és fél tonnát meghaladó tehergépkocsik behajtási
engedélyeinek ellenőrzésével kapcsolatos. Faluszerte egyszerre
több mint negyven helyen bújik ki ház a földből.

Nekem az a tisztem, hogy rend legyen. Ahol látom, hogy
munkálatok folynak, megkeresem az építésvezetőt vagy a tulaj-
donost, és – ha korábban még nem tették meg – felszólítom
őket a megfelelő közút-kezelői hozzájárulás megkérésére. Ez is
kell ugyanis ahhoz, hogy legálisan lehessen közterületen bármi-
lyen építőanyagot tárolni. A törmeléket és más hulladékot
egyébként csak konténerben lehet kitenni, ami szintén enge-
délyköteles.

Rend a lelke mindennek 
- interjú

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16 óráig a helyi választási irodához,
a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető, adatainak pon-
tos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján
lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne
szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt
szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud
hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával
kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók:

– személyesen, a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodában,

– levélben, a lakóhelye szerinti helyi választási irodához
címezve,

– online, a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda
honlapján, a www.valasztas.hu címen is.

A választással kapcsolatban további felvilágosítás a Helyi
Választási Irodától kapható.

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2089 Telki, Petőfi u. 1.
telefon: 06-26-920-801
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T.N.: Mennyire együttműködőek ilyenkor önnel?

K.P.: Igazoltatásból sok van. Ilyenkor általában úgy válunk el
egymástól, hogy nem lesz hátrányos jogkövetkezménye az
intézkedésemnek. Megállapodunk ugyanakkor egy határ-
időben, amikor visszatérek ellenőrizni a szükséges engedélyek
meglétét és a köztisztaságot is. Azért azt fontos hangsúlyozni,
hogy ezeknek már akkor meg kell(ene) lenniük, amikor először
megjelenek az adott építkezésnél. A felszólításomra azonban
eddig tényleg mindenki pótolta a hiányosságokat.

Akinek például egyszer már szóltam, hogy ne engedje el, hanem
pórázon vezesse a kutyáját, legközelebb már figyelt erre. Nyilván
nem szeretne senki kutyával való veszélyeztetés miatt
szabálysértést elkövetni és bírságot kapni.

Intézkedéskor mindenkivel meg kell találni a közös nevezőt. Ez
hol nehezebb, hol könnyebb. Az a lényege ennek a pályának,
hogy egy „pont” legyen ott, ahol elköszönök, és ahogyan már
mondtam, a felszólítás után meglegyen a rendbetétel. Ezt idáig
megcsinálta mindenki.

T.N.: Milyen ügyekben érdemes önhöz fordulniuk a lakók-
nak?

K.P.: A közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcso-
latos ügyek tartoznak rám. A közterületek rendjével, tisztaságá-
val összefüggő kérdések, az ebrendészeti, kutyás szabály-
sértések, környezetvédelemhez köthető témák, például az
avarégetés. A KRESZ egy szegmensének, főként a megállás,
várakozás és behajtás szabályainak betartatása is a feladataim
közé tartozik.

A közterület-felügyelő ugyanolyan hivatalos szervnek minősül,
mint a rendőr. Ugyanakkor én Telki közigazgatási területén
vagyok illetékes intézkedni.

Igyekszem minden hívásra reagálni, és még ha nem is dolgozom
éppen, később visszahívni mindenkit. Bármilyen megkeresés
esetén a helyszíni intézkedéseket szoktam előnyben részesíteni.

T.N.: A körzeti megbízottal és a polgárőrséggel együtt-
működnek?

K.P.: Felvettem már a kapcsolatot Czelvikker Máté rendőr-
törzsőrmesterrel, és a Telki Polgárőrség vezetőjével, Földvári-
Nagy Lászlóval, lesznek majd közös ellenőrzéseink. Nyáron
például a tiltott szeszesital-fogyasztáshoz, a közterületek, így az
iskola előtti park és a gördeszka-pálya rendeltetésszerű
használatához köthetően célszerű lesz együttesen fellépnünk.

T.N.: Mire figyeljen egy átlagos állampolgár, hogy ne kelljen
önnek intézkednie vele szemben?

K.P.: Nyilvánvalóan az esetleges szabálysértés súlyosságától
függ, hogy milyen intézkedést - figyelmeztetés, helyszíni bírság,
feljelentés - kell valakivel szemben alkalmazni. A hatóság felada-
ta ilyenkor elsősorban arra irányul, hogy visszatartsa a további
szabályellenes cselekedettől az adott személyt, illetve hogy
rádöbbentse arra, hogy legközelebb ne csináljon hasonlót.

A gyakorlat szerint az emberek nagy részének elég, ha
figyelmeztetik. Ezidáig néhány helyszíni bírságot kellett még
csak kiszabnom.

T.N.: Van-e fix munkarendje?

K.P.: Szándékosan változó az időbeosztásom. Olykor korai
kezdéssel, máskor késői végzéssel vagyok jelen, akár hétvégén is.

T.N.: Mikor lehet önt keresni?

K.P.: Bármikor. Ha nem vagyok szolgálatban, akkor előfordulhat,
hogy éppen nem veszem fel a telefont, ám általában mindenkit
visszahívok.

T.N.: Mit üzenne a telkieknek?

K.P.: Vigyázzon a környezetére mindenki! Ha esetleg valamilyen
probléma kapcsán találkozunk, és azt látom, hogy a határidőre,
amikor visszamegyek ellenőrizni, a felszólításaimat maradékta-
lanul végrehajtja, akkor örültem, hogy találkoztunk, és ezzel be is
fejeződött az aktuális intézkedés.

A közterület-felügyelő elérhetősége: 06-70-428-1835

Szilágyi Balázs

Tisztelt Állattartók!

Telki Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2018-
ban az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása és féregte-
lenítése az alábbi módokon végeztethető el.

1. A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az önkor-
mányzat által támogatott „kampányoltás” formájában.

A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26., állatorvosi ren-
delő.

Időpont: 2018. április 4., szerda, 10:00-17:00. vagy 2018. április 7.,
szombat, 13:00-17:00 (pótoltás)

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 5.000 Ft, féregte-
lenítés díja: 200 Ft / 10 kg.

2. Az oltás elvégeztethető az állat tartási helyén, vagy bármelyik
állatorvosi rendelőben annak díjszabása szerint.

Előzetes bejelentés (06-30-867-0718) és időpont-egyeztetés
esetén a tartási helyen történő oltásnál a kampányidőszakban
(2017. április 4-től április 7-ig) ingyenes a kiszállás!

Veszettség elleni védőoltás
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Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló, 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési
törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1.
napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu)
keresztül.

Az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre
köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, egyéni vál-
lalkozó, költségvetési szerv, köztestület, illetve az ügyfél jogi
képviselője.

Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezetek,
egyéni vállalkozók 2018. január 1-től hivatalos ügyeiket,
kiemelve a helyi iparűzési adó bevallás, változás bejelentés,
adóigazolási kérelem benyújtását csak elektronikusan küldhetik
meg az önkormányzatnak.

A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje:
2018. május 31.

A helyi iparűzési adó mértéke Telkiben 2017. évre az adóalap
1,8%-a (önkormányzati mentesség, adókedvezmény nincs).

A helyi iparűzési adó számlaszáma:

11742348-15441881-03540000

Az iparűzési adó bevallása

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 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

A zászlók 2018. március 7-ig megrendelhetők a Telki Polgármes-
teri 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: …….......................................................................

Meghívó
Kedves Telkiek!
Az Önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az 1848-as
forradalom évfordulójának megünneplésére, 2018. március 14-
én, kedden este.

Program:
Fáklyás felvonulás 48-as nótákkal a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u.
- Rákóczi u. - Erdő u. - Akácos u. útvonalon.

Gyülekező a Pajtánál 17.45-kor, indulás 18.00-kor. A fáklyákat az
önkormányzat biztosítja.

18.30-tól iskolánk tanulóinak műsora, Móczár Gábor alpol-
gármester köszöntője és megemlékezés az iskola aulájában, a
8./a osztály előadásában (felkészítők: Várkonyi György osztály-
főnök és Csáforda Rita munkaközösség-vezető)

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére tűzze fel
a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti zászlónkkal!
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Üde színfoltja Telki programjának a hagyományos falusi disz-
nóvágás. Akit kedveli a friss, toros finomságokat, igencsak jókat
ehet ezen a napon.

Idén február 3-án került sor a rendezvényre, a szokásoknak
megfelelően a Pajta-Faluháznál. Korán megkezdődött a munka,
folytak a szorgos előkészületek, hogy amikor az első érdeklődők
megérkeznek, máris valami étekkel szolgálhassanak számukra.
Ezt készítési sorrendben sült tarja, toros káposzta, és hurka,
valamint kolbász szolgálta.

Persze a falatozáson túl a rendezvény célja az is, hogy közelebb
hozza egymáshoz a falu lakóit. Aki jelen van, ismerősein túl
szóba elegyedhet a szomszéd asztalnál ülőkkel, vagy éppen a
sorban előtte, utána állókkal – utóbbira leginkább a hurka és a
kolbász porciózásakor lehetett példa, hiszen ezúttal is ezek
együtt jelentették a legnépszerűbb fogást.

A rendezvényt idén először színesítette egy farsangi felvonulás
és búcsúztató, a Budajenő-Telki Székely Társulatnak és a gyer-
gyóditrói Hagyományőrzőknek köszönhetően. A különleges
jelmezekben, maskarákban pompázó résztvevők a székely
hagyományokat keltették életre a templomtól Pajtáig tartó
menettel és a Faluháznál bemutatott előadásukkal. A szép-
számú közönséget vonzó esemény csúcspontjaként a kisze-
bábut is elégették, búcsút intve a télnek, köszöntve a közelgő
tavaszt.

szb
fotók:Jakab Mária Ilona és szb

Faludisznaja és farsangi felvonulás
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Hihetetlen, hogy tudjuk még együtt fokozni! Az idei bál az
adakozó kedvről híresül majd el, minden idők legnagyobb
adományösszegével zártuk az eseményt. Köszönjük mindenki-
nek, aki ott volt, aki előzetesesen tombolát vásárolt, és aki támo-
gatta a megvalósítást!

Adakoztunk a rekord óraszámú, közel 1000 óra önkéntes
munkával, tombola és szolgáltatás felajánlásokkal, belépőkkel, a
tombolával, az italfogyasztással! Idén teltházunk volt, mind a 250
belépő gazdára talált, bár sajnos végül a betegségek kicsit meg-
tizedelték a sorokat. Közel 1000 tombolajegy versengett a közel
60 nyereményért, a tombolafelajánlók idén fantasztikus
nagylelkűségről tettek tanúbizonyságot. A
résztvevők jótékony italfogyasztással egy-
bekötött adományozási kedve pedig minden
eddigi társaságét felülmúlta. Összességében 
1 millió 533 ezer 475 forint lett a jótékonyság
eredménye.

A hihetetlen mennyiségű ingyenes és ked-
vezményes felajánlás mellett a kiadásaink idén
magasabbak voltak, mint az elmúlt években, a
vacsora ára nőtt, a tavalyi tapasztalatok alapján
két bártendert kértünk, és a DJ, valamint a
fényképész is idén felkérésre, díjért jött hozzánk.
Sokat takarékoskodtunk a dekoráción és persze
idén is minden szervezés, műsor, fuvarozás, tele-
fonálás az anyukák és apukák felajánlása volt.
Mindezek mellett külön öröm, hogy a teljes
adományösszeg is nőtt!

Immáron hagyomány, hogy a bál tematikája a
dekoráción, a kreatív anyagokon kívül a szülői
műsorban, a zenei kínálatban és mindenekelőtt a
résztvevők ruháiban is megjelenik. Lenyűgöző
volt az időutazás! A bálterem az 50-es évek
Amerikáját idézte, a rockabilly mindenre rá-
nyomta a bélyegét: pöttyös ruhák, piros
kiegészítők, sálak, napszemüvegek, felhajtott
farmerek, kockás ingek, bőrdzsekik. Még sosem
volt ennyi karra húzható tetoválás egy helyen!

Idén tényleg rettenetesen nehéz dolgunk van, ha
ki szeretnénk emelni néhány támogatót, hiszen
rengeteg felajánlás érkezett, számtalan for-
mában, sokunktól. Mindenkinek nagy köszönet-
tel tartozunk, csak néhány kiragadott példát
említünk meg.

A kreatívok létrehozásában már évek óta a Sabo-
tage Graphic, a nyomdai munkákban a falunkban
található DigiPrint támogat minket, melléjük
csatlakozott rendkívüli kedvezményes és igényes
nyomdai kivitelezéssel segítve a Fingers TEAM. Az
üdvözlő italt a Forisola Telkiből biztosította. A

tombola főnyereményeit több helyről is kaptuk, így a Gira Apart-
mantól, a Stihl-től, a Mall.hu-tól.

Boldogan állhatunk most neki a tervezésnek az óvoda és az isko-
la vezetésével. Milyen csodákat tudunk ebből létrehozni?
Szépíteni, díszíteni az épületet, folyosókat, tantermeket,
udvarokat. Izgalmas időszak előtt állunk, az eredményekről, az
adományok felhasználási terveiről hamarosan beszámolunk.

Köszönünk minden támogatást! Jövőre újra bálozunk, addig is
várunk Benneteket a Telki Fesztiválon és a Sportnapon!

Oprics Judit – Koltai Piroska

Szórakoztató jótékonyság
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Beszéljenek a számok!
Eredmény összesen: 1.533.475 Ft

Bevétel összesen 3.622.460 Ft adomány - 250 bálozóval, 1050 db tombolaszelvénnyel, italfogyasztással és egyéb
adományokkal.

Kiadások összesen: 2.088.985 Ft - ebből étel- és italfogyasztás 1.841.785 Ft (csak étkezésre 5.500 forintot fordítottunk
fejenként); DJ 127.000 Ft, fotózás 40.000 Ft, dekoráció 80.200 Ft (székszoknyák bérlése 37.350 Ft)

Szinte hihetetlen!

Köszönjük a támogatásokat, adományokat!
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Meghívó koszorúzásra
Minden olvasni szerető érdeklődőt, Kodolányi János mun-
kásságának ismerőit - s olyanokat is, akik szívesen hallanának
falunk neves szülöttéről - szeretettel invitálunk a minden évben
sorra kerülő koszorúzásra az író születésnapján!

A helyszín a Pajtával átellenben álló szülőház lesz, amelyen az
emléktábla található. Itt találkozunk március 9-én, délután fél 6-
kor. Idén is részlet, vagy részletek hangoznak el Kodolányi írá-
saiból, ezúttal a nemrégiben megjelent, Nyerges Pál fes-
tőművésszel folytatott levelezésének kötetéből válogatunk.

Az energikus és jó humorú, az író életbölcsességére, a festészet
témakörében is elmélyült gondolataira, útmutatásaira fogékony
fiatalemberrel abban az időben kötött barátságot Kodolányi,
amikor a negyvenes évek végétől, az elhallgattatás éveiben az
irodalmi élettől részint kényszerűségből, részint önkéntesen
elszigetelődve Balatonakarattyán élt. A petróleumlámpa
fényénél, sokszor a hidegtől is szenvedve, nyugodtan mond-
hatjuk, hogy nélkülözve alkotott olyan remekművet, mint az “Én
vagyok” című Jézus-, némelyek szerint inkább Júdás-regény. És
közben megtanult héberül, és olvasott, olvasott... - filozófiát,
mitológiát, régészetet, művelődéstörténetet. Magánya oldására
különös, eleven és ma is élvezetes olvasmányt nyújtó levelezést
folytatott néhány megmaradt barátjával, mint pl. Várkonyi Nán-
dorral, Szabó Lőrinccel és a kevésbé ismert Nyerges Pállal. A ko-
szorúzás és mécsesgyújtás mellé e korszak spontán, friss gondo-
lataiból hangzik el némi ízelítő.

KOKUKK Egyesület

Adventi koncert volt a Telki Játékházban

A tavaly ősszel új tulajdonossal megnyílt Telki Játékház ingyenes
adventi koncertre invitálta az igényes komolyzenét kedvelőket.

A koncert főszervezője Csató Mónika, a Kiss Zenede telki tagoza-
tának tanára volt. Elképzelése, hogy ezen az estén gyerekek zenél-
jenek gyerekeknek, jó ötletnek bizonyult.

Az egyórás, főleg karácsonyi zeneművekből összeállított koncert
főszereplői a Kiss Zenede növendékei voltak, a közönség nagy
része pedig gyerekekből állt. A hallgatóság legfiatalabbja egy pár
hónapos kislány, míg a legidősebbje egy 85 éves nagyapa volt.

Az este folyamán valamennyi, a telki tagozaton előforduló hang-
szer megszólalt. Hallhattuk a fuvolát, a zongorát és a gitárt is.

Köszönjük az ifjú tehetségeknek, Dóczi Alíznak, és testvérének
Marcellnek, Kovács Bencének, Fábián Katalinnak, Csongornak,
Nagy Kristófnak, Kardkovács Bencének (zongora), Drahos Anná-
nak, Pallos Katának, Dura Boglárkának, Takács Adélnak, Vida Fran-
ciskának, Pataki Katának (fuvola), Hansághy Nikolettának, Skapér
Zsókának, Szendrényi Áronnak (gitár) a zenei élményt!

Köszönet illeti a felkészítő tanárokat is - Varga Gabriella (fuvola),
Szíj Rózsa, Kincses Klára (zongora), Nesztinger Kornél (gitár), Csató
Mónika (korrepetíció) -, hogy segítségükkel ilyen szép és meghitt
koncerttel hangolódhattunk az ünnepekre!

ZA
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Az ökumenikus kifejezés a görög oikoumené szóból ered,
amelynek jelentése egyetemes, egész világhoz szóló. A
keresztény országokban napjainkban ünnepelt ökumenikus
imahét, hivatalosan „Imahét a Krisztus-hívők egységéért” több
mint száz éves múltra tekint vissza, sőt, a 19. században világ-
szerte számos hasonló kezdeményezés született már. Mindnek,
ahogy a mára kialakult imahét-formának is a lényege, hogy
évente összegyűjtse a különböző keresztény/keresztyén
felekezetek tagjait közös imádságra, istentiszteletre.

A hazánkban néhány évtizedes múltra visszatekintő imahét
idén január 21-én vasárnap, a budapesti Szent István Bazilikában
vette ünnepélyes kezdetét, a magyarországi keresztény egy-
házak vezetőinek részvételével.

Telkiben a katolikus templom és annak közössége adott otthont
január 23-án este a főleg katolikus és református hívek imádsá-
gos együttlétének. A házigazda Harkai Gábor plébános atya
meghívására az istentiszteleten Boros Péter budakeszi reformá-
tus lelkész tartotta a prédikációt. Mindketten több mint egy
évtizede szolgálnak jelenlegi helyükön, és egyaránt a keresztény
értékek mindennapi megélését és hirdetését, valamint a
közösség megtartó erejét hangsúlyozták.

A közös imák végeztével a sekrestyébe átvonulók még közelebb
kerültek egymáshoz – már csak a hely szűke miatt is. A jó előre
begyújtott vaskályha duruzsolása mellett pedig fel sem merült,
hogy a körbekínált finomságok római tálban sültek-e vagy eset-
leg genfiben...

-fg-

Ökumenikus imahét Telkiben

Az idei naptárban március végére, április elejére esik a
keresztények legnagyobb ünnepe, a Húsvét. A magyar nyelv is
megkülönböztető módon Nagyhétnek nevezi azt az időszakot,
amely közvetlenül megelőzi a húsvéti ünnepet, és amely Virág-
vasárnaptól Húsvét vasárnapjáig tart. Ez az egy hét magába
sűríti Jézus Krisztus nyilvános működésének utolsó napjait.

A virágvasárnapi hagyományos barkaszentelés arra az örömre
emlékeztet, amellyel a Jeruzsálembe érkező Jézust fogadták az
ott lévő emberek, pálmaágakkal a kezükben. Az így kezdődő
szentmisében azután elhangzik a passió, vagyis a szenvedés-
történet, előre felidézve a közelgő ünnep mozzanatait.

Nagycsütörtök megidézi számunkra az Utolsó Vacsorát, amikor
Jézus utoljára étkezett együtt a 12 tanítvánnyal, megalapította
a szentmisét és tanítványaira hagyományozta annak meg-
tartását. A szertartást követő bárányvacsora ugyan nem a litur-
gia része, de szép szokás, hogy ilyenkor a helyi közösség tagjai
egy közösen elköltött vacsorára is együtt maradnak.

Nagypéntek szigorú böjti nap, Jézus szenvedésének és
keresztre feszítésének a napja. Ez a csöndes, elmélkedő nap
különösen is a bűnbánaté, az imádságé. A templomban újra
elhangzik a passió, és a puritán, dísztelenül kezdődő szertartás
ugyanilyen egyszerűségben ér véget.

Nagyszombat este a húsvéti ünnep előestéje, amely már a
feltámadás örömétől „hangos”. A húsvéti gyertya meggyújtása
a megváltást hozó Krisztusra utal, aki egy új, teljesebb életre
hív bennünket. Az öröm kifejezése a hagyományos húsvéti
körmenet is, hirdetve a megváltás jó hírét mindenki számára.

-fg-

Húsvéti egyházközségi programok
Március 25. Virágvasárnap
Barkaszentelés 8:50-kor a Pajta melletti keresztnél
Szentmise: 9:15-kor
Családok keresztútja: 15:00-kor Budajenőn, a temetőtől a kápol-
náig a kálvárián

Miserend Telkiben, a Nagyhéten
Március 29. Nagycsütörtök
Szentmise 19 óra
Tibor atya gyóntat:18:00-18:45
Bárányvacsora: 20:30-tól a Pajtában
Esti virrasztás a templomban 21:30-23:00
Gábor atya gyóntat: 21:30-22:30

Március 30. Nagypéntek
Keresztút: 15:00-kor a templomban
Esti szertartás („csonkamise”) 19:00
Tibor atya gyóntat: 18:00-18:45
Keresztút az erdőben a Tarnai pihenőhöz. Indulás a templomtól
a szertartás után.

Március 31. Nagyszombat
Esti vigila, mise 19:00
A szentmise után feltámadási körmenet.
Tibor atya gyóntat:18:00-18:45

Április 1. Húsvétvasárnap
Szentmise: 9:15
A szentmise után ételszentelés.

Április 2. Húsvéthétfő
Telkiben ezen a napon nem lesz szentmise,
Budajenőn 10:30-kor kezdődik.

Húsvét 2018
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Stabil alapokra építkeznek - interjú
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
Doktor Anita alsós tanítónővel beszélgettünk.

Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?

Ez az első tanév, amit a telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában töltök.

Milyennek tartja Telkit és az intézményt?

Telki egy különleges atmoszférájú hely. A környezet festői, a
város rendezett, és az itt élő emberek számára valóban fontosak
a gyermekek, ezt tapasztalom az intézményen belül is. A
Pipacsvirág jól felszerelt, ami abból is következik, hogy viszony-
lag új építésű. Jártam olyan iskolában, ahol a falon lévő öklöm-
nyi repedést faliszőnyeggel kellett eltakarni, mert nincs anyagi
forrás, hogy rendbe szedjék az épületet. Azt gondolom, hogy
szerencsések az ide járó gyerekek a körülmények miatt, ahogy
én is szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek.

Milyenek a telki gyerekek országos összevetésben?

Sajnos nem tudom, hogy az országos átlaghoz képest hol állnak
a diákjaink. Azt gondolom, alsóban ez nem is annyira fontos.
Sokkal nagyobb a hangsúly a biztos, stabil alapozáson. Ebben az
életkorban az érési folyamat még sokkal látványosabb különb-
ségeket mutat, mint felsőbb osztályokban. Emiatt a haladási
tempó is különböző. Ennek függvényében határozzuk meg a
kolléganőmmel, hogy adott tananyagrészre mennyi időt szá-
nunk.

Szeretnek ide járni a gyerekek?

Erről talán a diákokat kellene megkérdezni. Bízom benne, hogy
jól érzik magukat! Azt azért lássuk be, ha feltesszük a
gyerekeknek ezt a kérdést, 10-ből 8-an valószínűleg nemmel
válaszolnak, de a viselkedésük szerencsére mást mutat.

Mivel lehetne még jobbá tenni az iskolát?

Nincs tökéletes iskola, hisz a gyerekek sokfélék, ezáltal az
igényeik is különbözőek. Azt gondolom, ez az intézmény próbál
minél szélesebb körben megfelelni a tanulóinak és a szüleiknek.

2018. február 3-án a Pipacsvirág Általános Iskola nyolc csa-
pata indult a sakk diákolimpia megyei fordulójában.

Az országos bajnokságba továbbjutott az Alsós lánycsapat
(Vágner Hanna, Patócs Emma, Kocsis Johanna) a III. helyen, a Fel-
sős lánycsapat (Juhász Anna, Császi Réka, Horváth Fruzsina) a II.
helyen, és az Alsós fiúcsapatok közül a Telki 1-es csapat (Móczár
Sebestyén, Persányi Bálint, Siba Gergő, Horváth Zoltán) az I.
helyen.

További kiemelkedő eredményt értek el az alábbi csapatok:

Telki 2-es csapat (Győrffy Barnabás, Holló Martin, Győrffy Ákos,
Tichy Máté), III. hely
Telki 4-es csapat (Regős Kristóf, Kocsis Donát, Daroczi Marcell,
Cserhalmi Ádám), IV. hely
Telki 6-os csapat (Balázsi Zoltán, Leiszt Vince, Balogh Zétény,
Ádám Benedek), VI. hely
Telki 5-ös csapat (Balázsi Bence, Murguly Márkó, Benedicty
András), VII. hely
Telki 3-as csapat (Hevesi Martin, Szalóki Ádám, Szendrényi Áron,
Váraljai Mátyás), X. hely 

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Pregitzer György

Kiváló eredmények a sakk diákolimpián!
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Farsang az iskolában - képriport
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A fülatkásság gyakori probléma mind kutyában, mind macs-
kában. Kórokozója az Otodectes cynotis fülatka.

Mit kell tudni a fülatkákról?

A fülatkák 3 hét alatt fejlődnek ki, a lárváik a hallójáratban lévő
szövetekkel és váladékkal táplálkoznak. A lárvákból fejlődnek ki
a felnőtt atkák. A lárvák a táplálkozás során helyi irritációt,
valamint túlérzékenységi reakciót okoznak. Ez általában nagyon
erős viszkető érzést okoz az állatoknak, bár előfordul a tünet-
mentes atkahordozás is.

A fülatkák nemcsak a hallójáratban telepednek meg, hanem a
test többi részén is, elsősorban a fejen, illetve a farok tájékán is.

A fülatkásság nagyon könnyen terjed, közvetlen kontaktussal
macskáról macskára, macskáról kutyára és kutyáról kutyára is.

Hogyan lehet kezelni?

A fülatkásság kezelése mindig egy nagy kihívás, sokszor nagyon
hosszú időt (heteket) is igényelhet.

Nagyon fontos, hogy ha több állatot tartunk együtt, akkor min-
den állatot meg kell vizsgálni, a fertőzötteket kezelni. Azon álla-
tok esetében, akik még nem fertőződtek, a megelőzésre kell
nagy hangsúlyt fektetni.

Amennyiben az állat fülatkás, egyrészt magát a hallójáratot kell
kezelni fülmosókkal/cseppekkel, amelyek a gyulladást csökken-
tik, az atkákat pusztítják, illetve a felgyűlt váladékot eltávolítják.
Mivel nagyon fájdalmas ilyenkor a fül, ezért sokszor otthoni
fültisztításra nincs lehetőség, csak cseppentésre, ebben az eset-
ben 3 naponta állatorvosnál történő fülmosás javasolt.

A fülcseppeket és fülmosókat mindig a hallójárat állapota
alapján kell megválasztani (dobhártya épsége, gyulladás
mértéke, váladék mennyisége). A kezelési tervet minden eset-
ben az állatorvosnak kell megválasztania a fültükrös vizsgálat
alapján.

Minden esetben cseppentős készítmény felhelyezése javasolt,
hogy a fejen, illetve a faroktőnél élősködő fülatkák elpusztul-
janak.

Milyen tünetek esetén javasolt állat-
orvoshoz fordulni?

Ha az állat rázza a fejét, kíméletlenül vakarja a fülét, sötét,
barnás-feketés váladék látható a hallójárat elején.

Összeállította:
dr. Hermándy-Berencz Katalin

Kutya és macska fülatkásság

Vitaminmatek
Januárban gyakorlati-tapasztalati órát tartottunk a telki OÁZIS
Zöldség és gyümölcsüzletben.

A gyerekek feladatként kapták, hogy kiscsoportokban fejenként
100 forinttal és egy ceruzával a kezükben vásároljanak a
közösen összeadott pénzükből zöldséget, gyümölcsöt. A felada-
tot nehezítette, hogy mindezt egy vitamin-táblázat segítségével
kellett tenniük, úgy, hogy a kosarukban minél többféle vitamin
legyen!

Vajon mit vettek a gyerekek? Például kivit, almát, diót, sár-
garépát, avokádót, mandarint, narancsot, és az osztály kapott
egy kilónyi savanyú káposztát is! Ezeket aztán az iskolában a cso-
portok elfogyasztották. Ezen kívül nagyon hasznos és élet-közeli
feladat volt megfigyelni az árakat is.

Köszönjük az OÁZIS Zöldség és gyümölcsüzletnek a
lehetőséget, a türelmet és segítséget!

Seregley Erzsébet
tanító
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,

tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,

tanácsadás, légzésfunkció mérés,

allergia (Prick) teszt.
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Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok!
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és

szeretné, hogy valóban kiemelt szakértelemmel 
foglalkozzanak vele, kérem hívjon! 

Komoly vásárlóerővel bíró külföldi ügyfélkörrel is 
rendelkezünk, nem csak hazaival!! 

H o n l a p o k : www.bbbingat lan .hu és   www.elv i t .hu
Te l e f o n , M o b i l : +36 70/773-7935

E - m a i l : info@bbbingat lan.hu és  lasz lo.v incze@elv i t .hu

T iszte lette l : V incze  Lász ló   ingat lanszakér tő
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Pályázat társadalmi
szervezeteknek
Telki Község Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil
szervezetek 2018. évi pénzügyi támogatására.

A támogatás időtartama a tárgyévi költségvetési rendelet
elfogadásától a tárgyévet követő év január 15-ig tartó
időszak.

A pályázati anyag összeállításához, kérjük, figyelmesen te-
kintsék át a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló, 9/2017. (IV.04.) számú ön-
kormányzati rendeletben foglaltakat! A pályázati adatlap
letölthető a www.telki.hu oldalról.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani
írásban, egy példányban, papíralapon a rendelet 1. számú
mellékletébe foglalt pályázati dokumentáció szerint, a szük-
séges mellékletekkel együtt.

A borítékra írják rá:

„Pályázat helyi civil szervezetek támogatására”

A benyújtási határidő: 2018. március 30.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság javaslata
alapján a képviselő-testület bírálja el, amelynek ered-
ményéről írásban értesítjük a pályázóinkat.

Deltai Károly
polgármester

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek:

Sipos Attila és Áy Krisztina második gyermeke:
Sipos Blanka Róza
Brickner Szabolcs és Hajnóczy Júlia második 
gyermeke: Brickner Dániel
Tompos András és Berczeli Karolina első gyermeke:
Tompos Blanka

Sok boldogságot kívánunk!

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

Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!

A hirdetések árairól, és a jelentkezés további feltételeiről
mindkét orgánum esetében érdeklődni hétköznaponként,
munkaidőben a munkaugy@telki.hu email címen, a 06-26-
920-806-os telefonszámon, vagy személyesen, a Telki Pol-
gármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.
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A telki székhelyű Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő
Közhasznú Egyesület (Kokukk) 2003-ban alakult. Névadója Telki
híres szülötte, Kodolányi János író, akinek emlékét az egyesület a
névválasztással is igyekszik ápolni.

A Kokukk tagjai telki lakosok, akik úgy érezték, sok olyan kisebb-
nagyobb elképzelésük van, amelyek közös megvalósításával
gazdagítani tudnák a települést. A furcsa párosítást (kulturális és
környezetvédő) pedig az indokolta, hogy a szervezők egykor
vélelmezték: egy ekkora településen nem biztos, hogy akad két
külön egyesületre való aktív tagság.

Az elmúlt évek sokszínű munkájáról, eredményeiről a
www.kokukk.hu honlapon, illetve újabban a facebookon keresztül,
valamint természetesen a Telki Napló hasábjain értesülhetett a
faluközösség. Aki átsétál a falun, sok helyen láthatja a kezük
nyomát: számos útszéli fasoron, a még sok helyen kihajtó

tulipánokon, az Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen, pihenőpadokon, az
óvoda mályvacserje-sövényén vagy a szombati termelői piacon.

Az egyesület mindig fontosnak tartotta, hogy programjaival,
akcióival a faluközösség épülését is szolgálja. Tevékenysége során
rendszeresen együttműködik a települési önkormányzattal, az
általános iskolával és az óvodával. Jó kapcsolatokat ápol a Nyugdí-
jas-klubbal és a helyi cserkészcsapattal.Rendezvényeit,működését
az évek során számos helyi vállalkozás is támogatta a legkülön-
félébb természetbeni hozzájárulásokkal, pl. helyiség biztosítása a
rendezvényekhez vagy az egyesületi összejövetelekhez, szakmai
tanácsadás,gépi munkák elvégzése a fásítás során, játszótéri hinta-
javítás,könyvelés,meghívott előadók megvendégelése,részvétel a
kápolna-felújításban, stb. Az egyesület jó kapcsolatokat ápol a
Kodolányi-családdal, együttműködik a Petőfi Irodalmi Múzeum-
mal, és több zsámbéki-medencei civil szervezettel is.

A hónap civil szervezete: Kokukk Egyesület

Ön is csatlakozhat!
Fennállásunk lassan 15 éve alatt azt tapasztaltuk, hogy az
egyesület folyamatos megújulásához nagy segítséget jelentett
új tagok megjelenése, akik friss szempontokat, tudásokat,
ötleteket, új lendületet hoztak a társaságba. Ezért bátorítunk
mindenkit, hogy ha szívesen tartozna egy ilyen közösséghez,
szólítson meg egy ismerős egyesületi tagot, vagy érdeklődjön a
bellone@t-online.hu email-címen, vagy telefonon (06-20-321-
9707, Bellon Erika). Körülnéz nálunk, és ha megtetszik, amit
csinálunk, több-kevesebb időre csatlakozik.

Aki pedig úgy érzi, hogy a saját idejéből most nem futja az aktív
részvételre, az az SZJA 1%-ának felajánlásával támogathatja az
egyesület programjait.

Kokukk Egyesület


