


Fordulatokkal teli nyárkezdet
az idei.

Borzolta a kedélyeket a torna-
csarnok ügye, ami végül a
lehető legjobb irányba fordult,
és mindenki számára kielégítő
megoldást találtunk. Erről kü-
lön közleményben számolunk
be. Olykor sajnos az eredmény-
hez megkerülhetetlen konflik-
tusokon keresztül vezet az út.
Utólag visszatekintve számos
tanulságot levonhatunk. Az
első nyilván az önkritika. Vál-
toztatnunk kell néhány ruti-

nunkon, több energiát kell fordítanunk az egyeztetésekre, még
akkor is, ha látszólag nincs fogadókészség erre. A tanulságokhoz
tartozik persze az is, hogy sokan levizsgáztak az elmúlt hetek-
ben. Az MLSZ például partneri együttműködésből, rugalmasság-
ból. A közösség nagy része önzetlenségből és segítőkészségből,
néhányan pedig ennek ellenkezőjéből.

Két lemondás is történt. A Naplóban olvashatók a lemondó
közlemények. A legutóbbi idők eseményeinek tükrében azon-
ban ezek a nyilatkozatok helyükön kezelendők. A képviselői
lemondást nem szeretném különösebben kommentálni, egy
elhamarkodott, mára okafogyott és kudarcba fulladt kampány-
startot láthattunk, aminek ürügye pár héttel később már meg is
oldódott.

Egy amúgy is teljesen értelmezhetetlen és kínos próbálkozás
végződött az elmúlt évek értékelhetetlen teljesítményéhez
méltó, azaz méltatlan befejezéssel. Telki történetének egyetlen
olyan képviselője távozott a közéletből, aki ellen megkezdett
méltatlansági eljárás indult. A megüresedett helyre Király Péter
érkezett. Minőségi a csere. Isten hozott, Péter!

Lemondott Takács Zoltán külsős alpolgármester is. A külsős
alpolgármester a polgármester személyes tanácsadója, nem
választott képviselő. Nem szavazhat, csak tanácsot adhat. Nem a
képviselő-testületnek, és nem a választóknak, hanem egyedül a
polgármesternek tartozik elszámolással. A külsős alpol-
gármester kategóriáját a legutolsó választás előtt megváltozott
önkormányzati törvény hozta létre azért, hogy megerősítsék a
polgármestert szerepkörében. A vonatkozó törvénynek mind
betűje, mind szelleme egyértelmű a fent leírtak kapcsán. Takács
Zoltánt én hívtam meg segítőmnek, mert szakmailag nagyra tar-
tom.Takács Zoltán díjazás nélkül látta el feladatát. A külsős alpol-
gármester azonban szokatlan szerepkör, és szerepváltás olyas-
valakinek, aki két ciklust szolgált választott képviselőként és
alpolgármesterként. Ezeket a szabályokat nem mindig sikerült
maradéktalanul követni, és az elvárásaimnak megfelelni, ezért
nehéz volt a közös munka. Megpróbáltuk, de ez bizalmi szerep,
és nem ment tovább az együttműködés. A lemondás ürügye itt
is a tornacsarnok volt, de a lemondás kérdése már korábban is
felmerült. Magam részéről sajnálom, de van, amit hiba erőltetni.
Takács Zoltánnak eddigi munkáját, számos hasznos tanácsát e

helyről szeretném megköszönni. Helyére nem kívánok mást
meghívni.

Az érintettek érzékelhették, hogy az előzetes információkhoz
képest belassult a csatornázás ügye. Bár az utolsó hivatalos
tájékoztatás szerint a feladatgazdának már túl kellene lennie a
lakossági egyeztetésen, konkrét, helyi előrelépés még nem volt.
Újabb módosítás történt a sok települést egybefogó konzorciu-
mi szerződésben, ezúttal Fót kapcsán. A sok települést egybe-
fogó program körülményesebb, mint egy saját kezelésű
beruházás és sajnos kevés hatásunk van a központilag
szervezett folyamatokra. Amint a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ségtől információhoz jutunk, vagy érdemi változás történik, ter-
mészetesen közvetlenül tájékoztatjuk az érintetteket és a széle-
sebb közvéleményt is a szokásos csatornákon.

Lezárult a hulladékszállítási közbeszerzés. A központosítások és
a vonatkozó törvények miatt itt is meglehetősen kiszolgáltatott
helyzetben vagyunk. A törvények olyan szerepbe kénysze-
rítenek, amelyben a valós lehetőségeink, mozgásterünk szinte
nulla, mégis, legalábbis névleg, mi döntünk. A közbeszerzés
hivatalos nyertese ismét a Zöld Bicske Kft. lett, akinek eddigi
tevékenységével kapcsolatban számos kifogásunk volt. A szi-
gorú szabályok azonban nem tették lehetővé, hogy a papírfor-
mán kívül a tapasztalatainkat is figyelembe vegyük a döntésnél.
Ráadásul a közbeszerzés eredményét az egyik pályázó megtá-
madta, így a szerződéskötés tovább húzódik. Amint lezárul a
folyamat, újra a régi rend szerint zajlik majd a szállítás. Célunk,
hogy olyan együttműködést alakítsunk ki a szolgáltatóval, ami a
szállítási szolgáltatás színvonalának javulását hozza magával.

Előreláthatóan hónapokkal csúszni fog a Nemzeti Sportközpon-
tok szervezésében megvalósuló iskolabővítés második üteme, a
törvényi változások okán megismételt közbeszerzési eljárás
miatt. E programban is egy csoport tagja vagyunk és az egész
csoport pályáztatását kell megismételni az új eljárásrend
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Polgármester naplója
“Nyár van, épp olyan meleg nyár van, elfelejteni nem fogom”
(Neoton Família)

Készül az egészségház
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Az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség által június
25-én közzétett szándéknyilatkozat alapján bizakodással
tekinthetünk a tornacsarnok beruházásának megvalósítása elé,
azonban nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az ügy
(mellék)hatásai sajnos a képviselő-testületet sem hagyták érin-
tetlenül.

Valójában Fillinger Zsófia képviselőtársunk lemondása (a
képviselő asszony nyilatkozatát – kérése szerint - a Telki Napló jelen
számában olvashatják) nem ért minket váratlanul, ugyanis a
2014-es önkormányzati választások óta a képviselő-testület
többi tagja számára rendszeresen értelmezhetetlen volt a
szavazási magatartása, és az ügyekre adott reakciója, folyama-
tosan egyfajta tudatos „ellenzéki” magatartást véltünk benne
felfedezni. A lemondása kapcsán a település nagy részéhez is
eljuttatott nyilatkozata úgy tűnik, elhamarkodott kampánystart
volt, mert láthatóan nem volt türelme kivárni, hogy a torna-
csarnok esetében is észlelt feladatok megoldásán egyébként
egységesen és konstruktívan fáradozó képviselő-testület meg-
találja a lehető legjobb megoldást. Mindannyian sajnáljuk, hogy
így történt, és szomorúan vettük tudomásul, hogy van, aki elfut
a problémák elől, míg vannak, akik beleállnak és megoldják
őket…

Király Péter önkormányzati képviselői esküt tett. Képviselőtár-
sunk csatlakozásával (a 2014-es választásokon a kislistás rend-
szerben ő volt az a legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt, aki
már nem jutott be az önkormányzatba, és ilyenkor – ha vállalja –
automatikusan ő kerül a testületbe) a testület egy olyan építésü-
gyi szakemberrel erősödik, aki az elmúlt 3 és fél évben a Pénzü-
gyi Bizottság külsős tagjaként, és ott lakóként a Boszorkány-
völgy infrastrukturális ügyeinek (útfelújítások, közvilágítás,
közlekedési megoldások) hatékony segítőjeként már korábban
igazolta, hogy komoly hasznára tud lenni Telki faluközös-
ségének. A 2014-es önkormányzati választásokon Péter azon
Telkiért Választási Szövetség tagjaként indult, amelynek tagjai a
jelenlegi testület további öt képviselőjét adják, így a megújult
Önkormányzat ezáltal is teljesen egységes és együttműködő
lett.

Sok sikert és jó munkát kívánunk neki, és a Pénzügyi Bizott-
sághoz csatlakozó új, külsős tagnak, Fóris Ferencnek is, aki gaz-
dasági és környezetvédelmi szakemberként erősíti az Önkor-
mányzat testületeit.

Móczár Gábor
alpolgármester

A képviselő-testület új összetételben
és újult erővel folytatja a munkát

bevezetése miatt. Nincs szó tehát a program törléséről, csak a
programgazdának meg kell felelnie a megváltozott szabályok-
nak és ennek idővonzata van. Az iskola szempontjából arra kell
készülni, hogy a megvalósítás valószínűleg érinteni fogja a
tanítási évet.

Ezzel szemben remekül halad az egészségház építése. Mire a
Napló megjelenik, már emlékeztetni fog az épület arra a
látványtervre, amit annak idején bemutattunk, és mire elkez-
denek sárgulni a levelek, használatba is lehet venni az új, minden
igényt kielégítő épületet.

Épülnek a járdák és befejeződtek az útjavítások is. A következő
tanévben már nem kell a gyerekeknek több iskolakört úgy fut-
niuk, hogy veszélyes útszakaszra tévednének, és az ovit is 
könnyebb lesz megközelíteni. Sok apró lépéssel, de haladunk a
járdaprogram célja felé. További szakaszok megvalósítását ter-
vezzük a közeljövőben. Amennyiben pályázaton forrást sikerül
nyernünk, úgy ez a folyamat természetesen felgyorsul.

Döntöttünk a közösségi ház közbeszerzésének kiírásáról is,
bízom benne, hogy hamarosan itt is már az épülés különböző
szakaszairól számolhatok be. Hatalmas előrelépés lesz ez Telki
életében.

Tarka nyárkezdet volt tehát az idei, sok munkával, sok ered-
ménnyel, pozitívummal és néhány kevésbé jó hírrel.

Jó nyaralást, jó pihenést és szép nyarat kívánok mindenkinek!

Deltai Károly
polgármester
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Lehetőségek áttekintése a csarnok 
kapcsán
Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Telki, 731/22-
es helyrajzi-számú ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) beruházásában, az önkormányzat és az MLSZ, mint épít-
tetők kérelmére, a megvalósítandó sportcsarnokkal kapcsolatos
problémák megoldására felkért jogi és műszaki szakértők,
valamint a Polgármesteri Hivatal által összeállított szakértői
anyagokat áttekintette. A testület úgy határozott, hogy a műsza-
ki, jogi és pénzügyi lehetőségeket szem előtt tartva kizárja a
csarnok áthelyezését, illetve a mostani helyszínen egy „C”
kategóriás, vagy más, könnyűszerkezetes csarnok megépítését,
valamint a jelenlegi engedélyes tervek változatlanul hagyása
mellett a csarnok építésének folytatását.

Május 28.

Fellebbezési ügy megtárgyalása
A képviselő-testület döntött arról, hogy a külterületi ingatlan-
szerzéshez kapcsolódó agrárkamarai állásfoglalás elbírálásához
jogi szakvéleményt kér.

Hulladékszállítási közbeszerzés
A testület döntést hozott arról, hogy a „Telki Község települési
szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd
kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban második helyezettet is kihirdet.
Felkérte az Okfon Zrt-t a szükséges alkalmassági igazolások
bekérésére, és a közbeszerzési bíráló bizottságot az ismételt
eljárás lefolytatására.

Alpolgármesteri és képviselői lemondás
Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvényben
biztosított jogkörében eljárva úgy határozott, hogy tudomásul
veszi Takács Zoltán - nem a képviselő-testület tagjai közül
választott - alpolgármesteri tisztségéről történő, 2018. május 
22-én benyújtott, írásbeli lemondó nyilatkozatát.

Deltai Károly polgármester az ülésen ismertette a testülettel
Fillinger Zsófia képviselő lemondásáról szóló nyilatkozatát, ame-
lyet a testület tudomásul vett.

Beszámoló a 2017. évi költségvetés 
végrehajtásáról
A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi költségvetés végrehaj-
tásáról szóló beszámolót.

Beszámoló a költségvetés I. negyedévi
végrehajtásáról
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi költségvetés I.
negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Beszámoló a belső ellenőrzési tervről
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

A 2017. évi közbeszerzési eljárások
összegzése
A testület tudomásul vette az önkormányzat 2017. évi közbe-
szerzési statisztikai összegzését.

Sportcsarnok megvalósítása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, 731/22-es
helyrajzi-számú ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség
beruházásában, az önkormányzat és az MLSZ, mint építtetők
kérelmére megvalósuló sportcsarnok kivitelezési munkái
felfüggesztésének megszüntetését kezdeményezi.

A testület az eredeti engedélyes tervekhez képest a következő
módosítási javaslatok megvalósítását kezdeményezte: a
fejépület teljes áttervezése, hagyományos megjelenésű, meg-
növelt alapterületű épületté; az épület végfalainak, bütüinek
megnyitása, építészeti átalakítása; mászófal kialakítása; a
csarnok külső festése; tereprendezés, és intenzív, több rétegű
növényesítés, fasorok telepítése, parkosítás.

A képviselő-testület a kivitelezés folytatását engedélyezte azon
munkák esetében, amelyek az eredeti építési engedély alapján
végezhetők, és nem járnak sem az engedély módosításával, sem
építéshatósági bejelentési kötelezettséggel.

Nem végezhetők munkálatok a bütüs csatlakozó falakon és az
öltözői épületrészen azok koncepcionális megrendelői elfo-
gadásáig, amely előreláthatólag az üléstől számított 30 napon
belül megtörténhet.

A módosítások megvalósításához szükséges többletforrást a tes-
tület a 2018. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja.

Temetkezéssel kapcsolatos rendelet
módosítása
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára, határozat-
hozatal nélkül levette napirendjéről a temetőkről és a
temetkezésről szóló, 20/2011. (09.07.) önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatos előterjesztést.

A bölcsődei ellátás kérdése
A testület úgy döntött, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a)

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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bekezdésében meghatározott gyermekek bölcsődei ellátását
2018. szeptember 1. napjától más szervvel, személlyel kötött
ellátási szerződés útján kívánja biztosítani.

A képviselő-testület döntésével felhatalmazta a polgármestert a
kötelező bölcsődei szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgál-
tatói nyilvántartásba bejegyzett szervvel - Csibe Bölcsőde
Közhasznú Nonprofit Kft. – a 2018. szeptember 1. napjától
kötendő feladat-ellátási szerződés aláírására, 10 férőhely biz-
tosításával.

Rendeletek módosítása
A testület 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletével módosí-
totta a zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályairól szóló
16/2011. (06.29.) Ö. rendeletben foglalt szabályokat.

A képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló,
5/2018. (III.29.) Ö. rendeletének módosításáról is döntött.

Fogorvosi feladatok ellátása
A testület megtárgyalta az egészségügyi alapellátás körzeteiről
szóló, 6/2005. (05.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet, amely alapján kezdeményezte Telki
vonatkozásában új, a település lakosságát ellátó, önálló fogor-
vosi körzet kialakítását.

Rendelet felülvizsgálata
A testület döntött a szociális igazgatásról és ellátásokról,
valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló, 17/2017.(X.30.)
számú Ö. rendelet módosításáról.

Zsámbéki Mentőállomás támogatási
kérelme
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a testület 50.000
forinttal támogatta az Országos Mentőszolgálat Zsámbéki Men-
tőállomását, az Országos Mentőszolgálat Alapítványon
keresztül.

Kapitányságvezető kinevezése
A testület támogató döntést hozott az új Budaörsi Rendőr-
kapitányág kapitányságvezetőjének személyéről, dr. Pál Adrián
rendőr-alezredes kinevezéséről.

A közpark elnevezése
A képviselő-testület a lakossági és képviselői javaslatok, majd az
azt követő szavazási eljárás alapján döntött a 723/4-es helyrajzi-
számú közterületi ingatlan elnevezéséről. Az iskola előtti tér a
Muskátli park nevet kapta.

Útépítési tervek megrendelése
A testület döntött a Napsugár utca Tücsök utcától a belterület
határáig terjedő szakaszának tervezési megbízása kiadásáról. Ez
alapján a kiválasztott tervező, a Fejér-Európa Kft. a közlekedési,
vízelvezetési és szakági engedélyezési tervek elkészítését, a
szükséges engedélyeztetés lebonyolítását is elvégzi. A
képviselő-testület a tervezési költség fedezetét a 2018. évi költ-
ségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja.

Június 7.

Hulladékszállítási közbeszerzési eljárás
lezárása
A képviselő-testület 6/2018. (I.11.) számú önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy a települési szilárd kom-
munális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzési
eljárást ír ki. Az ajánlattételi határidőig, 2018. április 12-ig a
következő cégek nyújtottak be ajánlatot az eljárást lebonyolító
OKFON Zrt. címére: Zöld Bicske Nonprofit Kft., NHSZ Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Depónia Nonprofit
Kft.

A bíráló bizottság szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a
Zöld Bicske Nonprofit Kft. tette, míg másodikként a Depónia
Nonprofit Kft-t javasolták kihirdetni.

A testület a bíráló bizottság javaslata alapján úgy határozott,
hogy a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szál-
lítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgál-
tatás ellátására a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel (2060 Bicske,
Csákvári út 45.), visszalépés esetén a második helyezett Depónia
Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) köt
szerződést.

szb

Igazgatási szünet
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telki Polgármesteri
Hivatal 2018. július 16-a és augusztus 3-a között igazgatási
szünetet tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal
ügyeleti rendben tart nyitva, hétköznapokon 8-tól 12 óráig.

Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre nem kerül
sor, de valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folya-
matosan benyújtható.

dr. Lack Mónika
jegyző
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Kedves Telkiek!

A Telki Község Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség közös beruházásaként, az iskola mellett épülő tornacsarnok
kérdésében az elmúlt hetekben, hónapokban intenzív, több
csatornán folyó egyeztetési folyamat zajlott. Az eredeti kon-
strukció felülvizsgálata és a reális lehetőségek felmérése után az
új konstrukciót szorgalmazó telki aláírásgyűjtés szervezői és az
Önkormányzat képviselői közösen kéréssel fordultak az MLSZ-
hez, hogy egy olyan, hagyományos szerkezetű csarnok épül-
hessen a tervezett helyszínre, amely a legjobban szolgálja a
helyi sportélet és az iskola sportolási igényeit, egyben har-
monikusan illeszkedjen Telki településképéhez. Az ideális
megoldáshoz azonban a korábbi lehetőségeket jelentősen
meghaladó külső pénzügyi forrásokra volt szükség.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a megbeszélések ered-
ményeként az Önkormányzat és az MLSZ közös nyilatkozatban
rögzítették azon szándékukat, hogy a jelenleg folyamatban lévő
beruházást áttervezik, és a Nemzeti Sportközpontok tornaterem
építési programjában „C” típusú (25x45m-es küzdőterű)
csarnokként szereplő - vagy méretében, kivitelezésében és fel-
szereltségében azzal azonos értékű - sportcsarnokot építenek a
Telki, 731/22. hrsz-ú ingatlanon, a látvány-csapatsportok támo-
gatási programjának keretében. A 2018-2019-es évben lebo-
nyolítandó beruházás becsült értéke megközelítőleg 570 millió
forint. A teljes folyamathoz az MLSZ biztosítja a források túl-
nyomó részét. Telki Község Önkormányzata a korábbi
együttműködési megállapodás szerinti önkormányzati önerő

felett, további bruttó 60 millió Ft-tal tud mindehhez hozzájárul-
ni. Az új csarnok a beruházás megvalósítását követően Telki
Önkormányzatának tulajdonába és használatába kerül.

Meggyőződésünk, hogy a tervezett létesítmény hosszú ideig
méltó otthona lesz Telki közösségi és sportéletének, legyen szó
gyermekekről vagy felnőttekről, és minden eddig felmerült
igényt kielégít. A beruházással kapcsolatos további lépésekről
és információkról természetesen folyamatosan tájékoztatjuk
majd Önöket.

2018. június 25.

Telki Község Önkormányzata és a
Magyar Labdarúgó Szövetség

Komoly előrelépés az épülő 
tornacsarnok ügyében
Új konstrukcióról írt alá szándéknyilatkozatot az Önkormányzat és az MLSZ

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük az egyeztetési folyamatban részt vevő szakem-
berek, az új konstrukciót szorgalmazó aláírásgyűjtés szer-
vezői és további támogatók segítségét, de elsősorban a
Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőségének pozitív hoz-
záállását és támogatását.

Telki Község Önkormányzata
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Nemrégiben lemondott tisztségéről Takács Zoltán alpol-
gármester és Fillinger Zsófia képviselő. Mindketten írásban
jelezték ebbéli szándékukat, amelyet a képviselő-testület a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv.
30.§. (2) bekezdése alapján tudomásul vett.

A történeti hűség kedvéért: Takács Zoltán alpolgármester május
22-én, míg Fillinger Zsófia képviselő május 28-án nyújtotta be
írásbeli lemondó nyilatkozatát. A képviselő-testület május 28-i
ülésén ismertette a lemondások tényét.

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdé-
seiről szóló, 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében,
ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye megüre-
sedik, helyére a legtöbb szavazatot elért következő jelölt lép.

A Helyi Választási Bizottság június-5-i ülésén 1/2018.(VI.05.) számú
határozatával döntött a képviselői mandátum kiosztásáról. Ennek
értelmében a mandátumot a 2014. évi önkormányzati választá-
sokon a következő legtöbb szavazatot elért, képviselői mandátu-
mot nem szerzett jelölt, Király Péter részére adta ki.

Király Péter eskütételére a képviselő-testület június 25-i ülésén
került sor.

Alpolgármesteri és képviselői lemondás

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Telkiben lakók!

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy közel négy
évvel ezelőtt megtiszteltek bizalmukkal, és képviselőjüknek
választottak.

Megbízatásomról 2018. május 28-án lemondtam.

Igyekeztem a legjobb tudásom szerint szolgálni a
közösséget. Lemondásom oka, hogy az adott körülmények
között nem tudom megfelelően képviselni az engem
megválasztó polgárok érdekeit.

A tornacsarnok ügyében nem tudtam megakadályozni az
építés megkezdését, sem képviselőtársaimat meggyőzni
arról, hogy ilyen formában nem jó megvalósítani ezt a
beruházást. A tájékoztatás egyoldalúsága és a lakossági
vélemények figyelmen kívül hagyása olyan méreteket öltött
ebben az ügyben, hogy nem tudok a továbbiakban
közösséget vállalni ezzel a képviselő-testülettel, még kisebb-
ségi vélemény alkotóként sem.

A lakossági tájékoztatás után pedig nyilvánvalóvá vált, hogy
a döntéshozók ezután sem szándékoznak a saját elhatározá-
sukon kívül más hangokat meghallani, esetleg felvállalni
annak a felelősségét, hogy hibás és elhamarkodott volt a tor-
nacsarnok építésének ilyen módon történt intézése.

Ajánlom figyelmükbe a Telki Önkormányzat 12/2017.(VII.03.)
számú rendeletét, mely a helyi népszavazásról szól. A 2018-
as választási adatok alapján településünkön körülbelül 450
aláírás szükséges, hogy egy témában hivatalosan is
megkérdezzék a lakosság véleményét.

Megköszönve eddigi bizalmukat, tisztelettel:

Fillinger Zsófia

Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alpolgármesteri megbízatásomról a mai nappal lemondok.

Ennek kettős oka van. Az utóbbi hónapokban megromlott a
Polgármester úr és a köztem meglévő bizalmi viszony, ami
munkám folytatásának alapvető feltétele lenne.

Lemondásom egyben tiltakozás is a képviselő-testületnek a
tornacsarnok építésével és a lakossági véleményekkel kap-
csolatos legutóbbi döntéseivel, intézkedéseivel szemben.

Mindazonáltal az utolsó időszakot leszámítva közös
munkánkat kifejezetten jónak és eredményesnek értékelem.
Sajnálom, hogy erre a lépésre kényszerültem.

Üdvözlettel:
Takács Zoltán

Út- és járdaépítések falunkban
Idén tavasszal és a nyár elején négy helyen is fontos út- és jár-
daépítési, felújítási munkálatra került sor Telkiben.

A Fő utcában - a Rákóczi és a Muskátli utcai gyalogátkelőhelyek
között -, valamint a Rákóczi utcában - a Tölgyfa és a Fő utca
között – teljesen újjáépítették a járdaburkolatokat.

Lapzártákkor már javában zajlott (és a lap megjelenésének idejére
akár már el is készülhet) a Pipacsvirág Általános Iskola mögött, a
Harangvirág utcában - a Muskátli és a Kamilla utca között – az új
járdaburkolat kialakítása, amely jelentősen megkönnyíti majd a
szakaszon a gyalogos közlekedést.

A járdák mellett a Petőfi utca útburkolata is teljesen megújult.

A munkálatokat a vonatkozó pályázatok eredményeként, a
képviselő-testület megbízásából a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő
Kft. végezte el.

szb
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A hulladékszállítási közbe-
szerzés aktuális helyzete

A képviselő-testület 6/2018. (I.11.) számú önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy a települési szilárd kommunális
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
kötelező közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást ír ki. Az
ajánlattételi határidőig, 2018. április 12-ig a következő cégek
nyújtottak be ajánlatot az eljárást lebonyolító OKFON Zrt. címére:
Zöld Bicske Nonprofit Kft., NHSZ Vértes Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft., Depónia Nonprofit Kft.

A bíráló bizottság szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a
Zöld Bicske Nonprofit Kft. tette, míg másodikként a Depónia
Nonprofit Kft-t javasolták kihirdetni.

A testület a bíráló bizottság javaslata alapján úgy határozott,
hogy a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szál-
lítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgál-
tatás ellátására a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel (2060 Bicske,
Csákvári út 45.) köt szerződést. Második helyezettnek a Depónia
Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) hirdette ki.

A közbeszerzési eredmény kihirdetését követően az ajánlattevő
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a közbeszerzést
lebonyolító OKFON Zrt-hez. Az ajánlatkérő nyilatkozatában
tájékoztatta az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft-t, hogy a vitarendezést visszautasítja. Amennyiben a
cég nem fogadja el az ajánlatkérő válaszát, a Közbeszerzési Dön-
tőbizottságnál támadhatja meg a közbeszerzés eredményét.
Abban az esetben, ha ez nem történik meg, az önkormányzat az
új közszolgáltatási szerződést legkorábban 2018. június 29-én
kötheti meg a nyertes ajánlattevővel.

Új szociális, család és gyer-
mekjóléti szolgáltató Telkiben

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
szakemberei által nyújt segítséget, szociális, kapcsolati, illetve
mentális problémák miatt nehéz élethelyzetbe került embertár-
sainknak. Az intézményhez a családsegítő és gyermekjóléti szol-
gáltatás, idősellátás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés,
idősek nappali ellátása) tartozik, továbbá Központként
Budakeszi járás területén számos szolgáltatást nyújt, amelyek
Telki lakosai számára ingyenesen igénybe vehetőek. Ilyen
például a család és párterápia, a pszichológiai tanácsadás,
mediáció és jogi tanácsadás.

A HÍD megtisztelőnek tartja, hogy 2018. június 1-től az intézmény
láthatja el Telki településen is a szociális, család és gyermekjóléti
alapszolgáltatást. Bíznak benne, hogy Telki lakosainak bizalmát is
sikerül kiérdemelniük! Szeretnék, ha munkájuk által minden rá-
szoruló számára elérhetővé válna a személyre szabott, szakszerű,
hatékony és időben érkező segítség. Ennek reményében várják a
lakosok megkereséseit, jelzéseit!

Mindannyian kerülhetünk olyan nehéz élethelyzetbe, válságba,
krízisbe, amiből egyedül, segítség nélkül, nagyon nehezen, vagy
egyáltalán nem tudunk kikerülni. Ezért is fontos, hogy tudjuk, a
HÍD Szolgálat szakmai elhívatással, széles eszköztárral elérhető
segítséget, támogatást jelent!

A HÍD magas színvonalú, hatékony, korszerű, probléma-érzé-
keny, hozzáférhető szolgáltatásai biztosításával azon dolgozik
majd, hogy Telki lakosainak igényeire, szükségleteire reagálva
olyan megtartó segítő hálót biztosítson, amely gazdagabbá, biz-
tonságossá teheti a település életét, mindennapjait.

A HÍD minden szerdán 13-tól 16 óráig elérhető a Telki Pol-
gármesteri Hivatal épületében. Helyi Szolgálatuk telefonos
elérhetősége: 06-20-377-4609 (hívható munkanapokon 
8-tól 16 óráig).

Bölcsődei ellátás biztosítása
Telkiben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§. (3) és (3a) bekezdése alapján
az önkormányzatok számára 2019. január 1-től előírt bölcsődei
ellátás biztosítási kötelezettséget ír elő. Ezt Telki Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 70/2018. (V.28.) számú Ö.
határozata alapján a Csibe Bölcsi Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kötendő feladat ellátási szerződés útján már 2018. október 1-től
biztosítja 10 szabad férőhely erejéig.

A bölcsődei beiratkozás időpontja:

2018. augusztus 29. (szerda) - augusztus 31. (péntek) 8-tól 12 óráig;

2018. szeptember 3.(hétfő) - szeptember 5. (szerda) 15-től 17 óráig.

Helye: Csibe Bölcsi, 2089 Telki, Petőfi u. 5.

Módja: személyesen, lehetőség szerint a gyermekkel

Feltételei: bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 hetes
korától három éves koráig gondozható

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

- azt a gyermeket, akinek szülője, más törvényes képviselője
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll,

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
meket,

- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyer-
meket,

- az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket,

- a védelembe vett gyermeket.

Beiratkozáshoz szükséges iratok, dokumentumok:

- állandó bejelentett Telki lakcím (+ életvitelszerű tartóz-
kodás)

- munkáltatói igazolás

- gyermek és a szülők lakcímkártyája, személyi igazolványa

- sajátos nevelési igényt igazoló dokumentumok

- orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösség-
ben nevelhető, kötelező védőoltásait megkapta

A bölcsődei ellátás a jogszabályi keretek között gondozási
díjhoz kötött, amelynek mértékét a fenntartó határozza meg.

Telki Önkormányzat, Csibe Bölcsi Közhasznú Nonprofit Kft.
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Megvan a közpark neve!
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március
26-i ülésén döntött arról, hogy az iskola előtti, 723/4-es helyrajzi-
számú közparkot hivatalos névvel kívánja ellátni.

A közpark elnevezésére a testület tagjai, valamint a helyi lakosok
tehettek javaslatokat április 15-ig. A beérkezett név-ötletek
közül a tíz legjobbnak ítélt két hétre szavazásra lett bocsájtva a
Facebook Telki csoportjában.

Az eredmény figyelembevételével a testület a május 28-i ülésén
döntött a hivatalos névről, és az érintett közterületet Muskátli
parknak nevezte el.

Légifotó: www.sasdrone.hu

Muskátli park

A tavasz, majd a nyár beköszöntével falunkban is egyre több
helyen indultak meg az építkezések, és a különböző kerti gépek,
fűnyírók is ismét gyakrabban kerülnek elő. A békés, súrlódás-
mentes együttélés, valamint a szabálysértések elkerülése érde-
kében felhívjuk figyelmüket a Telki Önkormányzatának vonat-
kozó rendeleteiben foglaltakra.

A zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályairól szóló rendelet
szerint a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajki-
bocsátással járó építési, bontási, valamint a kertépítéssel, zöld-
felület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevé-
kenységek (így különösen elektromos vagy robbanómotoros,
benzin és dízel üzemű berendezések, eszközök, pl. fűnyírógépek,
kerti traktor, betonkeverő, stb. használata) munkanapokon
reggel 7 és este 19 óra között, szombaton és pihenőnapokon
reggel 8-tól este 19 óráig végezhetők. Vasárnap és munka-
szüneti napokon ezek a tevékenységek nem végezhetők!

Helyi rendeletben szabályozta a képviselő-testület az ingat-
lanon lévő növényállomány rendszeres gondozásának, karban-
tartásának kérdéskörét. Ez alapján az ingatlantulajdonos köte-
lessége többek között, hogy az ingatlant a gyomtól és gaztól
folyamatosan megtisztítsa, a vegetációs időszakban rendszeres
fűnyírással, kaszálással karbantartsa. Az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni az ingatlanról a járda és az úttest fölé
nyúló ágak és bokrok megfelelő karbantartásáról úgy, hogy
azzal biztosítsa a gyalogos, illetve a közúti közlekedés akadály-
mentességét.

A közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati
rendelet alapján tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet –
különös tekintettel az ingatlan előtti utcafrontra – engedély
nélkül, bármilyen formában kövekkel, karókkal, kerítéssel elke-
ríteni. A közterület egyéb, rendeltetéstől eltérő, a rendelet által
nem tiltott használata (pl. konténer elhelyezés, építőanyag
tárolása, stb.) a rendeletben foglaltak szerint engedély-köteles
tevékenység.

Telki Község Önkormányzatának a közösségi együttélés
szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendelete alapján a közösségi együttélés
szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a vonatkozó önkor-
mányzati rendeletekben foglalt szabályokat megszegi, vagy az
abban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve aki a közterületek
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a
közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az enge-
délytől eltérő módon használja.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő elkövető ellen
közigazgatási eljárás indítható, amely alapján az elkövető
200.000 forint összegű közigazgatási bírsággal, illetve a
közterület-felügyelő intézkedése alapján 50.000 forint összegű
helyszíni bírsággal sújtható.

Kérjük, hogy tájékozódjanak a helyi rendeletekben szabályozott
magatartási szabályokról és tartsák be a rendeletekben foglal-
takat!

Telki Polgármesteri Hivatal

Legyünk tekintettel egymásra, 
tartsuk be a szabályokat!
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Képes beszámoló a sportnapról
Futóversenyek, közös kerékpározás, taekwon-do, kyokushin
karate, kutyás bemutató, ügyességi játékok, jóga, ritmikus gim-
nasztika, és még hosszasan sorolhatnánk, mi minden szerepelt
az idei Alapítványi Jótékonysági Sportnap kínálatában, a
Muskátli parkban és környékén.

A június 2-án, kellemes időben zajló eseményen különösképpen
feltűnő volt, hogy a szervezői háttérmunkának köszönhetően
milyen flottul ment minden: gördülékenyen váltották egymást a
különböző bemutatók, versenyek. A résztvevőket frissítő italok,
és finom, egészséges falatok várták helyi vállalkozók felajánlá-
sainak köszönhetően. Népszerű volt a tombola is, amelyen
nagyszerű nyeremények találtak gazdára.

A tanárok, a gyerekek és szüleik láthatóan jól érezték magukat
ezen a sportos rendezvényen. Köszönet illeti mindezért az
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítványt, és mindenkit, aki munkájával
hozzátett a rendezvény sikeréhez!

Az alapítványi összegzés várhatóan a következő számunkban
lesz majd olvasható.

szb
Fotók: Messzi Ke

Légifotók: www.sasdrone.hu
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Ahogyan előző számunkban beszá-
moltunk róla, a Telki Fesztivál idején zajló
Falusütije versenyen házi sütemény kate-
góriában, és összesítésben az Őszanyók
csapatának „Útban a Csergezán felé” alko-
tása lett az első helyezett. A sütemény
készítői: Akli Eszter, Fáczán Dóri, Kelemen
Kata, Szász-Szalai Henrietta és Zsolnay-
Klinger Anikó voltak. Ahogyan ígértük,
íme a győztes recept!

Útban a Csergezán felé

Piskóta:
Hozzávalók 24 cm-es formához:
- 10 tojás
- 25 dkg liszt
- 25 dkg kakaó
- 20 dkg cukor

Elkészítés:
- A cukor nagy részét alaposan

összekeverjük a tojások sárgájával.
- A tojásfehérjéket egy csipet sóval

felverjük, először lassú, majd egyre
gyorsabb fokozaton. Amikor a tojásfe-
hérje kifehéredik, hozzáadagoljuk a
maradék cukrot és kemény habbá
verjük.

- A felvert tojásfehérjét óvatosan hoz-
zákeverjük a cukorral kikevert sárgá-
jához.

- Ezután a lisztet és a kakaót beleszi-
táljuk a fentiek szerint elkészített
masszába és összekeverjük.

- Az így kapott tésztát 180 fokra
előmelegített sütőbe tesszük és kb. 45
perc alatt készre sütjük.

Pisztáciás tökmagos tortakrém:
Hozzávalók:
- 400 ml tej
- 1 zacskó vaníliás pudingpor
- 1 tk. tökmagolaj
- 3 tk. pisztácia paszta
- 1 marék apróra vágott tökmag
- 300 g vaj
- 100 g porcukor

Elkészítés:
- 300 ml tejet felforralunk.
- A maradék tejjel elkeverjük a puding-

port.
- Ha már forr a tej, akkor hozzáadjuk, és

besűrítjük a pudingot, majd hagyjuk
kihűlni.

- A vajat kihabosítjuk 100 g porcukor-
ral, majd hozzáadjuk a pisztácia
pasztát.

- A tökmagot felaprítjuk és a tökmago-
lajjal elkeverjük.

- Közben a kihűlt pudingot összekever-
jük a habosított vajjal. Hozzáadjuk a
tökmagkeveréket és átkeverjük gép-
pel.

Epres tortakrém:
Hozzávalók:
- 25 dkg eper
- 150 g barnacukor
- 1 nagy csipet fahéj
- Fél csomag vaníliás pudingpor
- 170 g vaj
- 100 g porcukor

Elkészítés:
- Az epret megmossuk, kicsumázzuk,

beletesszük egy edénybe. Rászórjuk a
cukrot, villával kicsit összetörjük.
Felforraljuk, és kb. 10-15 percig főzzük,
majd krumplinyomóval pépesítjük.

- A fél csomag vaníliás pudingport
átkeverjük 1 dl vízzel, ráöntjük az
eperpürére és főzzük, besűrítjük.

- A vajat kihabosítjuk a porcukorral és
hozzáadjuk az eperkrémet. Addig
habosítjuk, míg össze nem keveredik.

Ezeket a lépéseket követően összeállítjuk
az alkotást. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Következő számunkban a reform és az
ifjúsági kategória győztes receptjei
lesznek olvashatók.

A 2018-as Falusütije abszolút győztes
receptje
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A telki házak zömét szemet gyönyörködtető, ápolt kertek veszik
körül. Tudjuk azonban, hogy a kertek karbantartása nagy meny-
nyiségű zöldhulladékkal jár, olyanokkal, mint a levágott fű, az
ágnyesedék, az őszi lomb, az eltávolított gyom. Ezek elhelyezése
már egy kisméretű kert esetében is komoly fejtörést okozhat a
tulajdonosnak, és a közterületen lerakott kupacok tanúsága
szerint a problémát nem mindig sikerül jól megoldani.

De mi a baj a közterületen történő zöldhulladék-lerakással?

Rövidre zárhatnánk a kérdést annyival, hogy jogszabályba
ütközik. A jogszabály azonban azért született, mert a
közterületen lerakott zöldhulladék mind a közösség, mind a
környezet szempontjából gond. Az út szélére kotort hulladék
ronda, a bomlása sokszor bűzzel jár, és szinte törvényszerűen
odavonzza a mindenféle egyéb hulladékot is. Emellett a bomló
zöldhulladék – sokaknak talán meglepő módon – gyakran
környezeti károkat is okoz. A nagy mennyiségben lerakott
fűnyesedék bomlásakor sok csurgalék keletkezik, ami leszivárog
a talajvízbe, és hasonló hatású, mintha trágyalé kerülne bele. Ha
természetvédelmi terület közelében rakják le a hulladékot, elő-
fordulhat, hogy a védett növénytársulások egyensúlyát
hamarosan a legkülönfélébb jövevények zavarják meg.

És akkor jöjjenek a hulladék-elhelyezés legális megoldásai!

Égetés
Telkiben megengedett a zöldhulladék elégetése, a jelenlegi ren-
delet szerint március, április, szeptember, október, november
hónapokban, munkanapokon 8-tól 19 óráig. Ez egy olcsó, viszont
nagyon erősen levegőszennyező megoldás, lehetőleg ne éljünk
vele! Kivétel lehet az ágnyesedék vastagabbja, amit jól kiszárítva
bográcsozásnál, vagy télen a kályhában felhasználhatunk.

Lakossági hulladékszállítás keretében
végzett, zsákos rendszerű szelektív gyűjtés
Idényben jelenleg havonta egyszer van szállítás. A zöldhul-
ladékot előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhulladékos zsákba
kell rakni. A zsákokat a Fő utcai barkácsboltban lehet
megvásárolni.

Ágnyesedék elszállítására nem igazán alkalmas. Nagy meny-
nyiségű hulladéknál drága. Az anyagot profi komposztálóüzem-
ben kezelik, viszont mind az összegyűjtése, mind a szállítása,
mind a kezelése energiaigényes.

Zöldhulladék-lerakóba történő, saját kezű
szállítás
Ha van valakinek erre alkalmas járműve, és az időt is rászánja,
nagyobb mennyiségű hulladéknál szóba jöhet egy hulladékud-
varba történő szállítás saját kivitelezésben. Ehhez nyújt segít-
séget a következő weboldal lerakó-kereső szolgáltatása:
https://zoldhulladekelszallitas.hu/zoldhulladek-lerako-kereso/

A kinézett szolgáltatónál előzetesen érdeklődjünk, mert van,
ahol csak egy meghatározott ellátási körzetből érkező hul-

ladékot vesznek át, egy bizonyos mennyiségig akár ingyen is,
viszont mások hulladékát pénzért sem! A lakcímkártyával tudjuk
igazolni a jogosultságunkat. Viszonylag olcsó, de idő- és
munkaigényes módszer. A szállítás és a hulladékkezelés ener-
giaigényes.

Vállalkozó által végzett elszállítás
Ha nem szeretnénk a rakodással, szállítással bíbelődni, meg-
bízhatunk egy engedéllyel rendelkező vállalkozót a zöldhul-
ladék lerakóra történő elszállításával. Az interneten számos cég
kínálja a szolgáltatását, és a köbméterenkénti ár nem is nagyon
magas, viszont általában van egy minimális szállítási mennyiség.

A munkát elvégzik helyettünk, aminek természetesen ára van.
Elsősorban a kimondottan nagy mennyiségű hulladék esetében
lehet jó alternatíva. A szállítás és a hulladékkezelés itt is ener-
giaigényes.

A végére maradt a favoritunk: a házikerti
újrahasznosítás (komposztálás és társai)
Itt valójában nem is keletkezik hulladék, csupán a szerves anyag
körforgása zajlik, ahogy mindig is zajlott, az idők kezdete óta. A
komposztálás nem csak a kerti zöldhulladék elhelyezésére szol-
gál, elnyeli a konyhai hulladékok nagy részét, a levágott hajat, a
kisrágcsálók alól az almot, a tyúkok alól kitakarított trágyát. A
hagyományos, valamilyen „edényben” folytatott komposztálás
mellett ide tartozik a mulcsolás és a mulcsoló fűnyírás is.

A komposztálás ingyen vagy szinte ingyen van. Energiaigénye
nulla, de még ha egy szecskázót bevetünk, akkor is nagyságren-
dekkel alacsonyabb a fenti alternatívákhoz képest. A szerves
anyag a kertben marad, javítja a talajt, táplálja növényeinket. A
komposztálással nem kell sokat bíbelődni. A komposztálóba
télen süni költözik. A komposztálás menő.

Folytatás következik.

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

Lehetőségek a zöldhulladék legális
és kulturált elhelyezésére

AFP-Jacques Loic
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„. . .egyszer s mindenkorra felelős lettél azért,  amit
megszelídítettél.” - Antoine de Saint- Exupéry 

A nyári szünetben sok gyermek utazik vidéki - állatokat tartó -
nagyszülőkhöz, rokonokhoz, illetve indul el kis háziállattal
együtt nyaralni, ezért az állatok védelme és biztonsága
érdekében elengedhetetlen felhívni a figyelmet a felelős állat-
tartás szabályainak betartására.

A nyári nagy melegben, főleg utazáskor a kis kedvenceknek
fokozott odafigyelésre és törődésre van szükségük. Szokásaikat,
igényeiket a gazdik ismerik a legjobban. Felelősséggel tartoznak
értük, az ő feladatuk kiválasztani a gondoskodás legmegfele-
lőbb módját és körülményeit.

A nagy melegben a hirtelen felforrósodó gépkocsiban soha ne
hagyják a kisállatot, akkor sem, ha csak egy pillanatra szállnak ki
a gépkocsiból. Amikor kint még elviselhető a hőmérséklet, a
tűző napon hagyott kocsiban a kisállatnak nagyon rövid időn
belül akár közel ötven fokot is el kell viselnie, majd sokkos
állapotba kerülhet, hőgutát, izomgörcsöt kaphat.

Ne feledjük, hogy a kisállat ugyanúgy szomjazik, mint az
emberek. Mindig legyen megfelelő hőmérsékletű víz, amellyel a
szomját olthatja utazás során.

Szülőkkel, nagyszülőkkel, illetve szünidei táborok keretében
nagyon sok gyermek kirándul vadasparkba, állatkertbe, ahol az
állatok etetéséről, simogatásáról, illetve azok tilalmáról jól
látható helyen lévő tábla rendelkezik. Ezeken a táblákon pon-
tosan azok a szabályok szerepelnek, amelyeket az állatok békéje
és nyugalma, valamint a látogatók biztonsága érdekében be kell
tartani.

Nagy kihívás ellenállni az aranyosan ugráló, élelmet kunyeráló
helyes kis állatoknak, azonban a tiltás ellenére hozzájuk érni
nagyon veszélyes és végzetes is lehet.

Ritkábban látogatott vidéki nagyszülőknél, illetve azok szom-
szédságában gyakran kiszámíthatatlan viselkedésű, nagytestű
házőrző kutyák élnek. Fontos, hogy a felnőttek pontosan elma-
gyarázzák a vendégségben lévő gyermekeknek a házőrző
viselkedésével kapcsolatos fontos tudnivalókat annak
érdekében, hogy ne történjen súlyos, esetleg maradandó
sérülést okozó baleset.

Az augusztusi tűzijáték ideje alatt nagyon sok kutya szökik el
otthonról. Az állat bőre alá beültetett apró - a gazdi adatait is tar-
talmazó - microchip száma egy központi adatbázisban szerepel.
Ez lehetőséget ad arra, hogy ha az állatot megtalálják és
leolvassák az azonosítószámát (pl.: állatorvosi rendelőben),
akkor értesíthessék az aggódó családot. Ez a chip egy életre szól,
így érdemes beruházni rá. Minden kutya hazavágyik, ezért gon-
doskodjanak a chipleolvasásról abban az esetben, ha elkóborolt
kutyát találnak!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Köszönjük a gondoskodást!

Településünk egyik lakója hívta fel a figyelmünket rá, hogy nem-
régiben a posta egyik kézbesítője milyen remek tettet hajtott
végre, követendő emberiességi példát nyújtva.

A Telkiben dolgozó postás éppen egy levelet vitt ki lakótársunk
szintén helyben élő édesanyjának, amikor az asszony a kapuhoz
menet - betegsége miatt - elesett az udvaron, beütötte a fejét és
nem tudott egyedül felállni. A kézbesítő ekkor hezitálás nélkül

átugrott a kerítésen, és minden tőle telhetőt megtett, hogy
segítsen a bajbajutotton.

Mint megtudtuk, a gyors és hősies reagálásnak is köszönhetően
az asszony már jobban van, azonban a postás joggal érdemelte
ki a „Hónap embere” címet. Nevét nem áruljuk el, de bízunk
abban, hogy soraink eljutnak hozzá is, és ezúton is tolmácsoljuk
lakótársunk és édesanyja köszönetét!

Prevenció a felelős állattartás érdekében

A hős kézbesítő
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Előzzük meg a betöréseket a
nyaralás alatt!

Itt a nyár, a vakáció! Egész évben erre az időszakra várunk,
amikor végre kiszabadulunk a megszokott környezetünkből,
elindulunk, világot látunk. Magunk mögött hagyjuk a munkát, jó
esetben elfeledkezünk rövid időre a mindennapos gondjainkról.
Az átélt élményeket, mindazt a szépet, amit látunk, szeretnénk
megosztani az egész világgal, de legalábbis ismerőseinkkel,
barátainkkal telefonon, személyesen vagy a különböző inter-
netes közösségi portálokon.

Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszélynek tesszük ki bizton-
ságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy fényképet poszto-
lunk a nyaralásról. Ezáltal akaratlanul is kiszolgáltatjuk otthon
hagyott értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott bűnözőknek,
akik egy kis utánajárással könnyedén kideríthetik címünket,
esetleg távollétünk időtartamát. A legszebb nyaralás is
rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy betörtek ottho-
nunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták emléktár-
gyainkat.

Mit tehetünk a kellemetlenségek
megelőzéséért?

- Ne híreszteljük alkalmi ismerősök körében,hogy hova,mennyi
időre készülünk elutazni! Nem tudhatjuk ugyanis, kinek adják
tovább - akár jóhiszeműen is - a kapott információt.

- A nyaralás örömeit közösségi oldalunkon utólag osszuk meg
barátainkkal!

- Az utazás részleteit ne nyilvánosan, hanem otthon beszéljük
meg! A tömegközlekedési eszközön, munkahelyen, nyil-
vános felületen folytatott egyeztetés bárkinek a fülébe
juthat! 

- Zárjuk be az összes nyílászárót! A magasabban található
ablaknál égve hagyhatunk kis fogyasztású lámpát, a föld-
szinti, könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos ablako-
kon, hátsó ajtókon javasolt lehúzni a redőnyt.

- Kérjük meg megbízható szomszédunkat, barátunkat a
postaláda rendszeres ürítésére, a lakás körüli napközbeni
tevékenység elvégzésére, hogy lássák, „van élet a házban”!
Így sokkal kisebb az esély arra, hogy szemet szúr otthonunk
lakatlansága.

- Amennyiben van, aktiváljuk a riasztót!

- Érdemes vagyonleltárt készíteni, amelynek során egy
füzetben összegezzük vagyontárgyainkat és azok értékét,
azonosító számát, esetleg mellétűzhetünk fényképet az
adott tárgyról. Ezt semmiképpen se otthon tartsuk, hanem
például egy megbízható rokonnál, jó barátnál, hiszen ha a
betörők saját ingatlanunkban találják meg, térképként szol-
gálhat a felkutatandó értékek vonatkozásában. Ha
megtörténik a baj, a nyomozást és a biztosítási ügyintézést
megkönnyítheti, ha összegezve vannak a keresett értéktár-
gyak!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször elhaladni
a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy típusát, ismertető-
jelét, és ne féljen értesíteni a rendőrséget az ingyenesen hívható
107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Előzzük meg a szabadtéri
tüzeket!
A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek
komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári
szárazságok idején.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés
alapvető szabályaival:

- belterületen a kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az
ország területén, de a helyi önkormányzat rendeletben engedé-
lyezheti azt bizonyos keretek között (meghatározott hónap,nap és
időpont); amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak,
abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni;

- az egyéb hulladékok égetése tilos, és a veszélyes égéstermékek
miatt mérgezést, valamint környezetkárosítást okozhat;

- külterületen csak előzetes engedély alapján végezhető irányított
égetés, mely engedélyt Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség adja
ki az égetést kezdeményező ügyfél írásbeli kérelmére; az enge-
délyt legalább 10 nappal a tervezett égetés előtt írásban kell
megkérni 3.000 Ft illeték megfizetése mellett; a kérelmen meg kell
jelölni a tervezett égetés helyszínét, napját és időpontját, valamint
lehetőség van egy pótnap megjelölésére is, ha valamilyen okból a
tervezett napon nem valósul meg az égetés.

- a jogszabályokban foglaltak megszegése esetén akár súlyos
pénzbírság is kiszabható (külterületen a tűzvédelmi hatóság
engedélye nélkül végzett irányított égetés esetén min. 50.000 Ft
a bírság; szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások be nem tartása esetén min. 20.000 Ft a bírság; bel-
területen nem az önkormányzat által meghatározott időpontban
történő égetés esetén min. 10.000 Ft a bírság; de a kiszabott
bírság összege akár 1.000.000 Ft is lehet).

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés,
bográcsozás
A saját tulajdonú ingatlanon található, nyílt lángú kerti tűzhely, vagy
grillsütő használata nem tiltott az önkormányzat által szabadtéri
égetésre meghatározott időpontokon túl sem, az általános égetési
szabályok betartásával. Ezek röviden a következők:
- a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet

nélkül;

- a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az
továbbterjedhet;

- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag,eszköz
készenlétben tartásáról, pl. víz, homok;

- soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre és csak
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani;

- a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell
oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;

- baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabadban, hívjuk a 105-ös,
vagy a 112-es segélyhívó számot!

Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, a ter-
vezett égetés előtt tájékozódjanak Érd Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségnél (2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; tel.: (36-23) 524-570; email:
erd.kk@katved.gov.hu), vagy a helyi önkormányzatnál.

A fenti rendszabályok betartásával tovább csökkenthetjük a ter-
mészetben és anyagi javainkban évenként több millió forintos
károkat okozó szabadtéri tüzesetek számát!

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
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Cserediákok Telkiben
Nagy volt az izgalom és a készülődés az elmúlt pénteken, hiszen
eljött a régen várt nap, amikor kis hazánk más szegletéből
érkezett 44 diák Telkibe, az iskolánkba.

Sajnos az idő borongósra, sőt, annyira csapadékosra váltott,
hogy pár óra leforgása alatt voltunk kénytelenek megváltoztat-
ni a tervezett programokat. Kollégáinknak hála a vendégek
érkezésére berendezett játéktér várt mindenkit iskolánk
arénájában. Később az informatika teremben kínáltuk fel
megoldásra quizizz feladatainkat, majd moziba invitáltuk a
jánosházi gyermekeket, pedagógusokat. A film után igen jó
hangulatban láttunk neki az uzsonnának, ami a pizzákon kívül
hűsítő fagylalttal is csábított bennünket. Végül közös „foci-
bajnoksággal” zártuk a napot.

Mindannyiunk számára tanulságos, érdekes és szép emlék
marad ez a találkozó.

Jókó Attila

Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg
képződik, mégis sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű
élelmiszerhez. Ezért egyre többször merül fel az élelmiszer
takarékosság gondolata, ahhoz azonban, hogy a háztartásokban
ez mindennapi gyakorlat legyen - szükség van összefogásra.
Mivel ez világszerte probléma, egyre több együttműködés és
gyakorlati tudástranszfer kap támogatást. Két éve dolgozunk a
„Food for inclusion” projektben olasz, spanyol, görög, portugál
civil szervezetekkel a jó gyakorlatok összegyűjtésén és
megosztásán. Idén került sor Valenciában egy olyan képzésre,
amelyen a 75 nemzetközi résztvevőből 4 fő telki lakos is bekap-
csolódhatott ebbe a munkába. Az öt napos tréning nagyon sok
hasznos ötletet adott a mindennapi háztartásvezetéshez is,
hiszen az élelmiszer hulladékok nagy része itt képződik.

Igen ötletes volt az az „élelmiszer automata”, amelyben az
egyetemi városrész menzájáról került be a maradék étel fel-
címkézve, összetevők pontos megnevezésével, dátummal ellát-
va. Természetesen ingyen elvihette, aki beütötte a kódját.
Büszkén mutattuk be a hazai jó példákat - az élelmiszerbank
tevékenységét, az élelmiszer dobozokat -, amelyekből egyre
több van városainkban, illetve azt a gyerekeknek szóló
tananyagot, amely korszerű formában oktatja ezt a fontos
témakört. Amennyiben betartunk néhány alapvető dolgot
(vásárlási lista, heti vagy napi főzési terv, maradékok megfelelő
tárolása, felhasználása, hűtés és fagyasztás), környezeti erőforrá-
sokkal és saját pénzünkkel is takarékoskodhatunk.

További információk, egyelőre angol nyelven, a Food for inclu-
sion Facebook csoportban találhatók.

Bocsok Ágnes projekt koordinátor

Élelmiszer takarékosság 
- a valenciai tréning
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Persányi Barnabás az EU Rapid
Sakkbajnoka

Május 25-e és 27-e között a szlovákiai Rózsahegy adott otthont
az Európai Unió Korosztályos Rapid Sakkbajnokságának. A 9 for-
dulós verseny több mint 200 fiatal részvételével zajlott. Az egyes
fordulókban a játékidő 2 x 20 perc volt, lépésenkén 10 másod-
perc bónuszidővel.

A Telkiben élő Persányi Barnabás izgalmas játszmákkal és remek
hajrával nyerte meg a bajnokságot és az Európai Unió Korosztá-
lyos Rapid Sakkbajnoka címet.

Ide tartozó hír, hogy kima-
gasló tanulmányi és sport-
tevékenysége miatt Bar-
nabás idén is elnyerte a
„Magyarország jó tanu-
lója - jó sportolója” címet,
amelyet az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma ne-
vében Prof. Dr. Kásler Mik-
lós miniszter úr adomá-
nyoz.

A sikerekhez gratulálunk Barnabásnak!

Bepillantás az iskolai
sakkéletbe

A Pipacsvirág Általános Iskola tanulóinak sakksikereiről sokan
hallottak már, és lapunk is rendszeresen beszámol a telki
illetőségű fiúk és lányok remek szerepléséről a megyei és orszá-
gos versenyeken. A negyedikesekből álló fiúcsapat - Móczár
Sebestyén, Persányi Bálint, Siba Gergő és Horváth Zoltán – nem-
régiben korcsoportjában dobogós helyezést ért el az Országos
Csapat Sakk Diákolimpián, ráadásul Bálint egyéniben is diadal-
maskodott, így egy kellemes májusi délutánon ellátogattunk az
iskolába, hogy a fiúkkal – akik közül Horváth Zoltán sajnos
éppen nem tudott jelen lenni -, és oktatójukkal, Pregitzer
Györggyel beszélgessünk a közelmúltban történtekről.

A srácok elárulták, az idei sikerek után jövőre már egy picit
nehezebb dolguk lesz a felsősök között, hiszen akár 14

évesekkel is szembekerülhetnek a versenyeken. Egybehangzóan
állították, életükben fontos szerepet tölt be a sakk, és azt is el
tudják képzelni, hogy felnőtt korukban is komolyan foglalkoz-
zanak vele.

A profi karrier kapcsán Sebestyénről a tanár úr elárulta, hogy
igazolt játékos az NB2-es Zsámbéki Sportbarátok Egyesületénél,
ahol Gyuri bácsi a vezető. Bálint pedig épp most nyerte meg az
Országos Egyéni Diákolimpiát – emlékeztetett rá Pregitzer 
György, aki azt is hozzátette, hogy Bálint a bronzérmet szerző
csapat mérkőzésein is veretlen maradt.

Bálintot bátyja, Barnabás sikereiről is kérdeztük, aminek kapcsán
elmondta, hogy példaképként tekint rá, és nagy kihívásnak érzi,
hogy hasonlóan jó versenyző lehessen. Érdekesség a Persányi
család kapcsán, hogy a fiúk nővére, Nóra is szép eredményekkel
büszkélkedhet a sakkban.

Annak kapcsán, hogy az élet milyen más területein érzik rend-
kívüli hasznát a sakknak, a fiúk elárulták, egyebek mellett a gyors
gondolkodásban és a matekban jelent nagy segítséget nekik.

Ahogyan a Napló is beszámolt róla, április végén a telki iskola
vendégül látta a budapesti Szent István Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola sakkozó diákjait, akikkel barátsá-
gos meccseket játszottak. A tanár úr és a fiúk elárulták, hogy az
56 meccsből 53-at a „mi” tanulóink nyertek meg. Igaz, ez nem
olyan meglepő annak tükrében, hogy a másik intézményben
csak nemrég vezették be a sakkoktatást. Gyuri bácsi megosztot-
ta velünk a hírt, hogy a két iskola közötti kapcsolat várhatóan
továbbra is élni fog, legközelebb ugyanis a telkiek látogathatnak
el a fővárosiakhoz.

Szilágyi Balázs

Tenisz siker

Bakonyi Dávid 5.b és Tóth
Péter 6.c osztályos tanuló 1.
helyezést ért el a Tenisz
Diákolimpia országos dön-
tőjében. A bajnokoknak
szeretettel gratulálunk!

Body kiállítás

2018 áprilisában a Pipacsvirág Általános Iskola 8.a osztálya a
biológia tananyaghoz kapcsolódóan a Body kiállítást látogatta
meg. Tanulságos volt látni szervezetünk felépítését a „valóság-
ban”.

Kuffler Andrásné szaktanár
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Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! Oprics Judit vagyok,
egyike a sok-sok telki rg-s anyukának. Kivételesen e lap hasábjain
tegeződnék, mivel legtöbben megtiszteltek azzal, hogy tegeztek.

Jártatok már a BOK csarnokban? Tudjátok, lánynevén SYMA!
Sportversenyen is? És világbajnokságon? Versenyzőként?

21 telki lány 2018. június 8-án és 9-én az Esztétikus Csapatgim-
nasztika Világbajnokságon a short program kategóriában
versenyzett, a Telki SE színeiben, SPIRIT csapatnéven! Fan-
tasztikusak voltak, felkészültek, elegánsak és bátrak. Talán eddigi
életük legkülönlegesebb és legizgalmasabb napjait élték meg.
Volt sírás, nevetés, izgalom, fáradtság és adrenalinbomba, de min-
denekelőtt különleges sportteljesítmény.

Van a lányok között, aki három éves kora óta rg-zik. Nem gondol-
tuk volna, amikor beírattuk gyerekeinket, hogy ide vezet az útjuk.
Éveken keresztül hetente kétszer-háromszor elvittük őket Ti-
miékhez. Most már legtöbbjük maga megy. Tudtuk mi, hogy
keményen edzenek, mégis alapvetően azért járnak, mert
szeretnek mozogni, sokszor kikapcsolódás nekik az edzés, bará-
tokkal találkoznak, megbeszélik a fontos dolgokat. Mi magunk,
rg-s szülők is már csapatot alkotunk, számtalan utazással, ver-
sennyel és szervezéssel a hátunk mögött összecsiszolódtunk. Sok-
sok baráti beszélgetés folyik a lelátókon, a szőnyeg mellett.

Amire külön büszkék lehetünk, a világbajnokság szervezőit támo-
gató önkéntes csapat több mint felét a Telki SE delegálta. Livi és
Timi hívására több, mint 30 szülő, jelenlegi és volt versenyző,
osztálytárs jelentkezett be a rendezvény segítői közé. Ebben már
nagy rutinunk van itt Telkiben, és most is elképesztő munkát
végeztek.

A lelátón is sokan voltunk, de nehezen tudtuk felvenni a versenyt
a finn, orosz, spanyol, ukrán és cseh szurkolótáborral. Itt még van
mit fejlődnünk.

Hogy mi ez az esztétikus gimnasztika és hogy jön az rg-hez? A rit-
mikus gimnasztikától eltérően nem egyéni versenyzők, hanem 4-
12 fős csapatok saját klubjuk színeiben versenyeznek, így egy
országot több csapat is képviselhet. A sportágban az oroszok és a
finnek a legsikeresebbek. A magyar delegáció öt szakosztályból
került ki. A finn gyökerekkel rendelkező sportág, melynek
nemzetközi szövetsége most 15 éves, arra törekszik, hogy be-
kerüljön az olimpiai sportágak közé.

A magyar esztétikus csapatgimnasztika fejlődésében Fajthné
Thuróczy Zsuzsanna, Vászolyi Tímea és Kispál Anita is fontos
szerepet vállalt. A telki lányok edzését, felkészítését is ők irányítják.
A sikerben nem kis szerepe van a Telki RG szakosztály edzői és
vezetői karának: Beznák Katalinnak és Hollanday Andreának, Suba

Líviának, és a legfiatalabbnak közöttük, a SPIRIT Senior csapa-
tában versenyzőként is szereplő Dobszay Júliának. Nekik
köszönhető, hogy lányaink kedvvel mennek edzésre, folyama-
tosan fejlődnek, színvonalas versenygyakorlatokat és színházi
produkciót hoznak létre.

A világbajnokság hétvégéje megkoronázta az évek óta tartó
munkát. Csapatainknak nem napi, hanem heti két-három edzésük
van, látva őket, nehezen volt hihető mindez. Méltó tagjai voltak a
világkupákon edződött nemzetközi mezőnynek. Hihetetlenül
büszke volt mindenki rájuk ezen a két napon.Mondhatjátok,hogy
szülőként elfogult vagyok. Így is van. Ha kíváncsiak vagytok rájuk,
megnézhetitek a gyakorlatokat Ti is a Telki RG Facebook oldalán!

Világraszóló telki eredmény!

Gratulálunk!
Barcza-Rotter Emese, Bek-Balla Flóra, Czifra Veronika, Dalno-
ki Szonja, Dobrovitz Jázmin, Dobszay Júlia, Fauszt Ágota, Fél
Andrea, Győrffy Dóra, Heitler Tünde, Kéringer Zsófia,
Kosztricz Kinga, Kovács Ágnes, Majtényi Anna, Majtényi
Laura, Nagy Lilianna, Osztie Dóra, Proszenyák Dalma, Ráduly
Nóra, Tóth Lilla, Varga Eszter

Az esztétikus gimnasztika stilizált és természetes testmoz-
dulatokból áll, amelyeknél a csípő a mozgás központja. A
sport filozófiája a harmóniában, a természetes erővel bemu-
tatott ritmikus és gimnasztikus mozgásban rejlik. Ez a sport
a táncot és a gimnasztikát harmóniával és szépséggel kom-
binálja. Lényege a mozdulatok folyószerű áramlása egyik-
ből a másikba.
Az AGG a művészet, a kifejezés és az érzések kombinációja
egy magas szintű versenysportban.
Forrás: Magyar Esztétikus Gimnasztika Sportszövetség honlapja
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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.

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

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek:

Bogár Tamás és Csofcsics Ildikó 2. gyermeke:
Bogár Lilla Miléna

Csobán Gergő és Csobánné Dr Farkas Nóra 
3. gyermeke: Csobán Csinszka

Sok boldogságot kívánunk!
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Albérlet
1,5-2 szobás házrészt vagy lakrészt keresek 

2 megbízható, tiszta személy részére július közepétől vagy
végétől hosszú távra.

Elérhetőségem: +36-70-9497326
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Településünkön 1999 óta működik a Telki Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Egyesület, amelynek jelenlegi
elnöke Dr. Földvári-Nagy László.

A polgárőrség működésének fő célja a bűnözés minél ala-
csonyabb szintre való visszaszorítása Telki közigazgatási
határán belül. Tagjai éjszakánként rendszeresen járőröznek
Telki utcáin, és kapcsolatban állnak Telki körzeti megbízottjá-
val, Czelvikker Mátéval, aki szükség esetén intézkedik vagy
plusz rendőri segítséget kér.

Az egyesület bevételeit a tagok által befizetett éves tagsági
díj, önkormányzati támogatások, felajánlások, egyéb hoz-
zájárulások teszik ki, amelyeket a működéshez szükséges
eszközök beszerzésére és a működés költségeire használnak
fel. A polgárőrök saját gépkocsijukkal látják el a járőrszolgála-
tot, és az autó üzemanyagköltségét, üzemeltetésének költ-
ségeit is ők maguk fizetik. A polgárőrség jelenleg iroda nélkül
működik. A munkát telefonon, emailben koordinálják.

A rendszeres megelőző járőrszolgálat eredményeképpen
településünkön a kezdetekhez képest jelentősen csökkent a
betöréses lopások, az autófeltörések és a gépjárműlopások
száma. Meg kell azonban jegyezni, hogy mi, lakók is felelősek
vagyunk értékeinkért, és a tárva-nyitva álló kerti kapu, a nyi-
tott garázsajtó, a kint felejtett biciklik és egyéb értékek mind-
mind rosszra csábítják a Telkibe érkező „rosszfiúkat”. Ezen
felül érdemes figyelni egymás portájára is!

A polgárőrségnek rendkívül fontos szerepe van a helyi
közbiztonság erősítésében, megőrzésében. Minél több tagja
van, annál hatásosabb lehet tevékenysége, hiszen a
közterületen töltött idő mennyiségét nagyban határozza
meg az aktív létszám. Ezért mindig szívesen látják az újonnan
csatlakozókat, akiknek fontos, hogy családjaik, szomszédjaik,

az utcájukban és az egész településen élők biztonságérzete
hosszabb távon is fenntartható legyen!

Havonta egyszer, minden hónap utolsó csütörtökén 19 órai
kezdettel nyilvános gyűlést tartanak a Telki Általános Iskola
ebédlőjében. A polgárőrség vár minden Telkiért és a közbiz-
tonságért tenni akaró lakót!

A polgárőrség elérhetőségei: 

06-70-553-0024,

polgarorseg.telki@gmail.com

A Hónap civil szervezete: 
Telki Polgárőrség


