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Önkormányzat

Polgármester naplója
Áció, káció, vakáció

Uborkaszezon van. Igazgatási
szünet mindenhol, ilyenkor
szinte megáll az élet néhány
hétig. De csak szinte. A sportcsarnok jogi, építészeti háttérmunkálatai, egyeztetései sok
kis lépéssel haladnak előre. Új
pályázati lehetőségek jelentek
meg, ezekkel kapcsolatban is
van teendő. A Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás hivatalosan jelezte térségünk településeinek igényeit a Széna
téri buszvégállomás áthelyezésének tervezési munkálatai kapcsán. A hulladékszállítási közbeszerzés folyamata lezárult, a szerződést megkötöttük. Erről külön cikkben olvashatnak.

Amikor e sorokat írom, még nincs tűzgyújtási tilalom, de tűz
sajnos volt. Szerencsére a figyelmes és talpraesett lakók azonnal
eloltották. Egy eldobott cigarettacsikk könnyen lángra lobbanthatja a kiszáradt füvet, kérem, ügyeljenek erre, nehogy nagyobb
baj következzen be!
Itt a parlagfű-szezon is. Tegyünk a parlagfű ellen, ne hagyjuk,
hogy virágozzon! Sok szenvedéstől kímélhetjük meg a
betegeket, megelőzhetjük, hogy azok is megbetegedjenek, akik
még nem azok és elkerülhetjük a bírságokat is.
Jó nyarat, jó pihenést kívánok!

2018 július

Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat

Megkötötték a közszolgáltatási szerződést
A képviselő-testület 6/2018. (I.11.) számú Ö. 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 három cég nyújtott be ajánlatot: a Zöld Bicske Nonprofit Kft., a NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Depónia Nonprofit Kft.

A közbeszerzési bíráló bizottság értékelése alapján a legjobb árérték arányú ajánlatot a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tette, míg a
második legkedvezőbb ajánlatot a Depónia Nonprofit Kft.

A képviselő-testület a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata
alapján a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Zöld
Bicske Nonprofit Kft-t (2060 Bicske, Csákvári út 45.) hirdette ki,
és vele kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a települési
szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására.

A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését követően az
egyik ajánlattevő, az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a
közbeszerzést lebonyolító OKFON Zrt-hez. Az ajánlatkérő a kérelmet elutasította. Mivel további jogorvoslati eljárás nem indult, így
az önkormányzat megköthette az új közszolgáltatási szerződést a
nyertes ajánlattevővel, a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel.

Az új közszolgáltatási szerződés visszaállítja a korábbi hulladékszállítási rendet (pl. a kéthetenkénti szelektív hulladékgyűjtést)
és számos új vívmányt is tartalmaz (pl. a gallyak elszállítása és a
lomtalanítás terén). A részletekről a Zöld Bicske ügyvezető igazgatójával készült interjúban olvashatnak. Az új hulladékszállítási
rend alább, keretben látható.

Íme, az új hulladékszállítási rend!
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a
következőképpen alakul 2018. június 11-től kezdődően a
hulladékszállítás rendje Telkiben:
–

–
–

Szerdán történik a vegyes hulladék szállítása

Minden hónap első és harmadik csütörtökén lesz a
szelektív hulladék szállítása (ennek értelmében a
következők: 2018. augusztus 2., 16.)
Minden hónap második és negyedik csütörtökén lesz
a zöldhulladék szállítása (ennek értelmében a
következők: 2018. augusztus 9., 23.)

„A legjobb hulladék az, ami nem képződik”
- interjú

Nemrégiben pont került a tender végére, és az önkormányzat megkötötte a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel az új
hulladékszállítási szerződést. Ennek kapcsán Teszár Tamással, a társaság ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
- Ismét „rendes” közszolgáltatási szerződés alapján látják el a hulladékszállítási feladatokat Telkiben. Ennek megfelelően újra
kéthetente viszik el a szelektív és a zöldhulladékot falunkból. Mikortól lép életbe ez a rend?
- Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban társaságunk tette a legelőnyösebb ajánlatot, ezért az önkormányzat
újra velünk szerződött. A megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján az első szállítási nap 2018. július 11-e volt. Ettől az
időponttól valóban ismét kéthetente van a szelektív hulladék és
a zöldhulladék gyűjtése.

- Lesz változás a szelektív szállítás terén? Színes hulladékgyűjtő
edényzetben is ki lehet tenni a válogatott hulladékot?

- Igen, színes, vagy színes fedelű hulladékgyűjtő edényben is
kihelyezhető a szelektív hulladék, de ennek korábban sem volt
akadálya. Rendszeresen előfordul, hogy például a Budapestről
kiköltözők szinte követelik, adjunk nekik ingyenesen színes
kukát a szelektív gyűjtéshez, ahogyan ezt a fővárosban korábban megszokták. Ilyenkor tájékoztatjuk Őket, hogy ezt azok a
közszolgáltatók tudják megtenni, amelyeknek az önkormányzat
- jellemzően pályázaton nyert forrásból - biztosítja ehhez a
kukákat. Ennek hiányában Telkiben marad az átlátszó zsák, vagy
az ingatlanhasználó által megvásárolt színes, vagy színes fedelű
kuka.

- Mennyire jellemző, hogy a palackokat kilapítva teszik a lakók a
zsákokba? Miért van ennek jelentősége?

- Sok tekintetben szerencsés, hogy nem vagyunk egyformák,
hiszen ezért találhat mindenki magához illő házastársat,
munkát, hobbit, stb. De a társadalmi együttélés, együttműködés
megkívánja, hogy bizonyos dolgokban egyformán viselkedjünk,
és így van ez a hulladékgyűjtéssel is. Van, aki magától is rájön,
hogy ha kilapítva teszi a zsákba a palackokat, akkor ezzel is hozzájárul a környezete védelméhez, hiszen így a gyűjtőjárműbe (a
kukásautóba) több hulladék és kevesebb levegő kerül. Van, aki
elolvasva a tájékoztatókat megérti a kilapítás fontosságát, és így
is jár el. Van, aki nem érti, de megteszi. Olyan is van, aki érti, és
mégsem teszi meg, és olyan is, aki nem érti és nem is teszi.
Szerencsére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló, 385/2014. (XII. 31.) kormányrendelet pontosan meghatározza az ingatlanhasználó szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatait: „4. § (2) A települési papír-,
üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól
elkülönítetten kell gyűjteni (...) (5) A csomagolási hulladékot
laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedénybe nem
helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni.”

A 8-10 tonna teherbírású kukásautók fordulónként 8-10 tonna
vegyes hulladékot gyűjtenek össze, ez a hulladékfajta ugyanis
jól tömöríthető. Ugyanezek a járművek rendszeresen megtelnek
2-3 tonna szelektív hulladékkal, aminek nagyrészt a kilapítatlanul kirakott, és a tömörítő szerkezet által kilapíthatatlan
www.telki.hu
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Közérdekű

palackokba szorult levegő az oka. Ennek két következménye
van: egyrészt jelentős többletköltséget jelent társaságunknak,
hogy egy helyett kettő, kettő helyett három-négy kukásautóra
van szükség alkalmanként, másrészt a kapacitásaink „pocsékolása” miatt be nem fejezett gyűjtések nyomán reklamációcunami zúdul az önkormányzat és társaságunk nyakába.

- Újdonság, hogy a zöldhulladék elszállításakor a gallyakat is
elviszik kötegelve. Pontosan milyen formában és hogyan kell kitenni ezeket az ingatlanok elé?

- A két és fél centiméternél nem nagyobb átmérőjű gallyakat
egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az
ingatlan elé kihelyezni. Az előírásoknak nem megfelelő
kötegeket a helyszínen hagyjuk, lehetőséget biztosítva az ingatlanhasználónak, hogy a két héttel később következő gyűjtési
napon – az immár megfelelően előkészített köteget - újra kihelyezze. A januári fenyőfa hulladék elszállításánál is ez az elvárt
gyakorlat.
- Ősz végén ismét lesz ingyenes lombhulladék elszállítás?

- Igen, de mostantól minden zöldhulladék-szállítás ingyenes bármilyen, átlátszó zsákban kitéve a zöldhulladékot -, így a
rezsicsökkentés - a fizetendő díj további csökkentése nélkül - a
szolgáltatás jelentős bővülésével folytatódik, teljesedik ki. Biztosan kijelenthető, hogy az ugyanakkora méretű kuka ürítéséért
fizetendő díj alacsonyabb, mint hat éve, 2012 áprilisában volt. Az
azóta megtakarított összegről szóló tájékoztatás minden számlán olvasható, az erre a célra szolgáló zöld mezőben.
- A szerdai kommunális gyűjtési nap marad továbbra is?
Ünnepekkor is ez a rend lesz érvényben?

- Igen, a vegyes hulladék gyűjtésének napja továbbra is szerda.
Ez a munkahét kellős közepe, így nagyon ritkán fordul elő, hogy
egy hosszú hétvége részévé válik. Érthető ugyanakkor, hogy az
év minden napján a mások hulladékával kontaktusba kerülő
dolgozóink egy munkaszüneti napot szívesen a családjukkal töltenének, és ennek érdekében dolgoznának az azt megelőző
vagy követő szombaton. Ezeket az igényeket lehetőleg már a
hulladéknaptár elkészítésekor figyelembe vesszük, ha pedig
valamiért mégsem sikerül, akkor a változást a honlapunkon
(www.zoldbicske.hu) és a kukák fedele alá csíptetett cédulán
előre jelezzük.

- Újdonság az is, hogy a házhoz menő lomtalanításra 13-szor lesz
mód egy évben. Hogyan és milyen elérhetőségeken kell időpontot
egyeztetni?
2018 július

- A lomhulladék gyűjtése része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységnek. Az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Terv (OHKT) szerint évente egyszer kell biztosítani a természetes személy ingatlanhasználóknak (lakosság). Az
önkormányzat azonban e tekintetben is megversenyeztette az
ajánlattevőket, így Telki lakosai - az országban egyedülálló
módon - évente 13-szor vehetik igénybe a szolgáltatást. Az
ország jelentős részén továbbra is az a gyakorlat, hogy évente
egyszer, egy előre meghirdetett napon a lakosok kiteszik a hulladékot a közterületre. Ezzel szemben a Zöld Bicske Nonprofit
Kft. szolgáltatási területén élők már megszokhatták, hogy
időpont egyeztetés szükséges a lomtalanítás igénybe vételéhez.
A legkényelmesebb megoldás egy lomtalanítási igényt bejelentő e-mail elküldése az info@zoldbicske.hu címre. Természetesen
ügyfélszolgálati időben az igény bejelenthető a +36-22-350111-es telefonszámon is. Fontos tudnivaló, hogy a lomhulladék
nem helyezhető ki a közterületre, hiszen így érhető el az egyik
legfontosabb cél: a lomhulladék ne váljon kincskeresők által
hátrahagyott szemétdombbá. A kidobásra szánt lomot magánterületen, lehető legközelebb a kapuhoz kell elhelyezni. Kollégáink a magánterületre belépve veszik át, ezért valakinek
otthon kell tartózkodnia a lomtalanításnál, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a lomtalanítás megtörténtét,
valamint azt, hogy csak az általa átadott hulladékot szállítottuk
el.
- Melyek a lomtalanítás körébe tartozó anyagok? Lehet-e üveget,
autógumit és elektronikai hulladékot is elszállíttatni?

- A lomhulladék fogalmát a hulladékról szóló törvény eképpen
határozza meg: „az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a
lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladja”.

A lényeg: a lom olyan lakossági hulladék, amelyet csak azért nem
a hetenkénti gyűjtési napon szállítunk el, mert nem fér bele a
kukába. Tehát nem lom, és ezért kollégáink elutasítják az
átvételét minden olyan hulladéknak, ami belefér és beletehető a
kukába.

Az hogy belefér-e (bele lehet-e tenni), könnyen eldönthető,
hiszen csak a hulladék méretétől függ. Ebből következik, hogy
nem lom az olyan hulladék, ami beleférne a kukába, ha a kuka
nem lenne tele. Ha ilyen hulladék rendszeresen van, érdemes
megnövelni az előfizetett kuka méretét és/vagy darabszámát.
Esetenként megoldás lehet a zsákárusító ponton beszerzett
többlethulladékos zsák is.

Közérdekű
A „beletehető” kifejezés azt jelenti, hogy bele szabad-e tenni. Ez
nem méret-, hanem jogszabályfüggő. Nem szabad a kukába
tenni veszélyes hulladékot (festékek, oldószerek, olajok, hígítók,
bitumenzsindely, akkumulátor, szárazelem, stb.). Ezek a hulladékok és a gépjárműalkatrészek a környezetre veszélyt jelentenek, ezért gyűjtésük, szállításuk és kezelésük módja szigorúan
szabályozott, csak erre engedéllyel rendelkező cégek
végezhetik. Ezek lomtalanításkor sem szállíthatók el. Nem szállítható el az építési és bontási hulladék (sitt) sem.
A fentebb már idézett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló, 385/2014. (XII. 31.) kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján „A települési papír-, üveg-,
műanyag-, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól
elkülönítetten kell gyűjteni”.

Ebből következik, hogy nem szabad a kukába helyezni az
elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot sem, így a lomtalanításkor sem szállítjuk el a fém-, műanyag- és társított csomagolási hulladékot, valamint a papírhulladékot sem. Ugyanez
vonatkozik a zöldhulladékra is. Ezek korlátlan mennyiségben
kihelyezhetők a hulladékfajtának megfelelő, kéthetenkénti
gyűjtési napon.
Az előbbieknek azt részleteztem, hogy mi nem lomhulladék. Ez
nem véletlen, a lomtalanítás keretében elszállítandó tárgyak
hiánytalan listája ugyanis nem állítható össze. Tájékoztatásul felsorolok néhány tárgyat, amelyek jól szemléltetik az ide tartozó
hulladékok körét: bútorok, kerti bútorok, matracok, szőnyegek,
paplanok, kerékpárok, rollerek, lavórok, hordók, törött kukák,
műanyag rekeszek, zuhanyfülkék, sílécek, szánkók, gyerekülések,
babakocsik, vetítővásznak, nagybőgők tokkal vagy tok nélkül,
hintalovak, de még egy spinét is. Az utolsó arra példa, hogy
miért nem sorolható fel minden, de szerencsére kollégáinkat
folyamatosan képezzük, ezért a legtöbb tárgyról el tudják dönteni, hogy elhozhatják-e vagy sem, legtöbbször még akkor is, ha
azt sem tudják, mi az. A spinét ugyanis akkor is lom, ha a kollégák
virginálnak nézik.

Sok olyan tárggyal is találkozunk, amely még hibátlan, és
egyetlen „bűne”, hogy feleslegessé vált. Kérjük, hogy mielőtt
elszállíttatják, gondolják végig, hogy a környezetükben kinek
lehet szüksége rá! A környezetbe én beleérteném a
testvértelepülés és környéke szerényebb anyagi lehetőségekkel
bíró családjait is. Az eredeti funkcióban történő hasznosítás a
hulladékképződés csökkentésének legdicséretesebb módja.
Erre még külön szó is létezik a szakmában: újrahasználat. Abban
különbözik az újrahasznosítástól, hogy ez utóbbi a tárgyak
anyagának hasznosítását jelenti, ami energia, és más anyagok
felhasználását is igényli.

A lomhulladék sorsa ma kétféleképpen alakulhat: a jobbik esetben az égethető része erőműben kerül hasznosításra, a rosszabbik esetben a nagy része megy a föld alá, lerakásra kerül a többi
nem hasznosított hulladékkal együtt. A többi cégnél. Mi ugyanis
tavaly szeptembertől a lomhulladékot a többi hulladéktól
elkülönítve szállítjuk el, és engedélyeztettük a beszállított hulladék anyag-fajtánkénti manuális szétválogatásának technológiáját. A lomhulladékban jóval többféle anyag van, mint a
szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékban, de Magyarországon ezen anyagok átvételére még nem teljesen készült fel a
hasznosítói piac. Ennek ellenére a szétválogatást megkezdtük, a
faanyagokból bútorlap lesz, a műanyag kerti bútorokból, ládákból, vödrökből újrahasznosítható másodlagos műanyag alapanyag, a fémek kohóba kerülnek. Ezzel párhuzamosan
bevezettük, hogy a személygépkocsi gumiabroncsokat és a
hiánytalan elektronikai hulladékokat is átvesszük. A
gumiabroncsból készített őrleményt hasznosítják, az elektronikai hulladékot szétszerelik és anyag-fajtánként különválogat-

va visszaforgatják az iparba. A balesetveszély miatt a csak
gyűjtőszigeten gyűjtött üveg csomagolási hulladékot a lomtalanítás alkalmával háznál is átvesszük, aminek nagyon örülnek a
megrendelők, és szinte mindenki ad néhány tíz darab üveget.
Ezzel ugyan el nem érjük, de kicsit közelebb kerülünk az állam
által elvárt 6 kg/fő/év mennyiséghez.
- Korábban késő tavasszal, nyár elején volt a veszélyes hulladék
gyűjtése a polgármesteri hivatal parkolójában? Visszatér ez a rendszer, vagy lesz ebben változás?
- A veszélyes hulladék gyűjtését az önkormányzattal egyeztetett
napra fogjuk meghirdetni. Mostani információim szerint kora
őszre tervezzük.
- Városi legenda, hogy a szelektív vagy éppen a zöldhulladék a
kommunális szemét közé kerül. Ez nincs így, ugye?

- Remélhetőleg komoly ember ezt nem hiszi el. A közszolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedély kiadása előtt
a hatóság ellenőrzi, hogy a kérelmező a jogszabályokban foglalt
technikai, technológiai, környezetvédelmi és személyi
követelményeknek eleget tesz-e. Többek között megvizsgálja
azt is, hogy a kérelmező által tervezett munkafolyamatok során
végig biztosított-e a különböző hulladékfajták elkülönített
kezelése. Az engedély kiadásával nincs vége az ellenőrzésnek,
bármikor, előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhetik az abban
foglaltak betartását. A szabályok megsértése tíz- és százmilliós
bírságok kiszabásával járhat, és az elkövetőnek a Btk-ban
rögzített következményekkel is számolnia kell. Ennek
megfelelően - jellemzően - nem is a közszolgáltatók tevékenysége okozza az ilyen jellegű problémákat.

Sajnos az évtizedekkel ezelőtt elkezdett szemléletformálás és
bevezetett elkülönített gyűjtés ellenére - becsléseink szerint - a
külön gyűjtendő hulladék jelentős része napjainkban is a vegyes
(kommunális) hulladék közé kerül. Úgy tűnik, hogy elérkeztünk
ahhoz a határhoz, amit átlépni a korábbi módszerekkel nem
tudunk, itt már kevés az ismeretterjesztésre épülő szemléletformálás, lassan meg kell próbálkozni a szankcionálással. Kevesen
tudják, ezért megragadom az alkalmat és jelzem: a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szabályok megsértéséért már most is
bírság szabható ki. A rossz hírem az, hogy nem csak az erdő
szélén hagyott hulladék lerakásáért, hanem a kommunális hulladék közé rakott sörösüvegért, PET palackért, sittért, stb. is.

A szelektív gyűjtés célja, hogy a háztartásokban képződött hulladék jelentős részét kitevő csomagolási hulladékokat - válogatás, tisztítás és aprítás után - újra fel tudja használni az ipar.
Nyilvánvaló, hogy a kéthetenkénti szelektív, kéthetenkénti zöldés a hetenkénti vegyes hulladék gyűjtési és szállítási költsége
nagyobb, mintha mindent egyszerre vinnénk el. Ezt a többletköltséget azonban vállalnunk kell, mert az országnak teljesítenie
kell az erre vonatkozó európai elvárásokat. Eljutottunk oda,
hogy a jelenlegi - reményeim szerint átmenetinek tekinthető rendszer a lehető legrosszabb. Régen mindent egyszerre szállítottunk el, de ez legalább olcsóbb megoldás volt. Valamikor, a
napjainkban sajnos elképzelhetetlenül távolinak tűnő jövőben
drágán, de mindent elkülönítve fogunk gyűjteni. Most is drágán
gyűjtünk, de a hasznosítható anyag fele mégsem hasznosítható.

Említést kell tennünk a kérdésben feltett probléma ellenkezőjéről is: a szelektíven gyűjtött hulladék közel fele szennyezett és
ezért nem hasznosítható, sőt, beszennyezi és hasznosíthatatlanná teszi a mások által tisztán kirakott hulladékot is. Szinte
minden harmadik szelektív hulladékos zsákban penészes ételmaradék, eldobható pelenka, motorolajos flakon vagy egyéb
hasonló hulladék található, de esőáztatta döglött tyúkkal is
találkoztunk már, pedig ez utóbbi még a vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló kukába sem kerülhetne. Rendszeresen előwww.telki.hu
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Közérdekű
fordul, hogy a kollégáinkat már a munkanap első órájában
tetőtől talpig beteríti egy pelenkából kiloccsanó lötty, és ennek
összes következményével - mivel munkájukat egész nap a telephelytől távol végzik - egész nap együtt kell élniük. Nem menthető, de érthető, ha egy kollégánk ezután úgy földhöz vágja a
kukát, hogy az reccsen.
- Ha bárkinek bármilyen gondja akad a szállítás kapcsán kukatörés, szállítás kimaradása, stb. - milyen formában tudja ezt
jelezni önöknek?

- A legkényelmesebb megoldás egy e-mail elküldése az
info@zoldbicske.hu címre. A +36-22-350-111-es telefonszámon is lehet jelezni a problémát, de ez csak ügyfélfogadási
időben lehetséges, és előfordulhat, hogy kollégáink azonnal
nem, csak a kérdés kivizsgálása után néhány nappal, e-mailben
tudnak válaszolni. A fogyasztóvédelmi törvény alapján a panaszok kivizsgálására 15 nap áll rendelkezésünkre.

- Régebben több helyen is lehetett panaszt hallani arról, hogy „fura
lé” folyik a hulladékszállító járműből. Mi lehetett ennek az oka?
Elképzelhető ilyen a jövőben? Mit tehetünk mi, lakók ennek elkerüléséért?

- A „fura lé” szaga nem kellemes, nyugodtan nevezhetjük
szemétszagnak. Pontosabban inkább a szemétszag alapkomponensének, amelyet esetenként további „illatanyagok” színesítenek. Jól ismerik a kollégáink, de nem idegen a dugóban
kukásautó mögött araszolni kényszerülő autósoknak sem.
Nyáron erősebb, mivel a szerves anyagok bomlási folyamata
melegben gyorsabb (ezért tartjuk az élelmiszereket hűtőszekrényben). A melegben gyorsabb bomlás a szintén gyorsabb
párolgással karöltve intenzív szaghatást okoz. A közszolgáltatók
által leginkább utált időszak a dinnyeszezon, ugyanis jellemzően ez a gyümölcs hibáztatható a kukásautó befogadóképességét meghaladó mennyiségű „fura lé” képződéséért. Ha
minden háztartásban egy dinnyét elfogyasztanak hetente, az
minimum másfél tonna dinnyehéjat, azaz megközelítőleg másfél köbméter dinnyelét jelent, amelynek jelentős részét a
tömörítő felépítmény sikeresen kipréseli. A kukásautó alján
gyárilag kialakított folyadékgyűjtő tálca kb. 150 liter űrtartalmú,
az ezt meghaladó mennyiség előbb-utóbb kilöttyen. A jelenség
fokozott mértékben jelentkezik hegyvidéki településeken. Mindent megteszünk, hogy járműveink műszaki állapota ne
vezessen ahhoz, hogy 150 liter folyadékot se tudjon magában
tartani a kukásautó. Mivel a dinnyehéj - ahogy ezt egy kísérlet
során készített fotóim mutatták - néhány nap alatt a víztartalmának jelentős részét - négy nap alatt a felét - elveszíti, a legnagyobb segítség az lenne, ha a dinnyehéjat nem a hulladékká
válást követő percben, hanem csak az elszállítást megelőző estén
tennék a kukába, miután a kert egy kevésbé frekventált pontján
lehetőséget biztosítanak a nedvességtartalom megújuló
(nap)energiával történő, ezért környezetbarát csökkentésére.
- Terveznek-e fejlesztéseket a gépjárműpark terén?

- Nem tervezünk, mert éppen elég erőnket leköti a napi feladatok ellátása, álmodozásra még időnk se marad. Természetesen
előrelépés lenne a gépjárműpark megfiatalítása, de erre a közszolgáltatók bevételeiből nem futja, pályázni pedig nem
tudunk, mert a hulladékgazdálkodási eszközök, berendezések,
létesítmények fejlesztésére csak önkormányzatok, vagy társulásaik nyújthatnak be pályázatot. Telki község tagja annak az egyszerűen Duna-Vértesnek - nevezett társulásnak, amelynek
támogatásra javasolt KEHOP pályázata van, többek között
kukásautók beszerzésére is. Egy kukásautó nettó beszerzési ára
kb. 50 millió forint, egy elektromos kukásautó árából pedig
majdnem két hagyományos is megvásárolható. Egyelőre be kell
érnünk a naponta meghibásodó öregekkel.
2018 július

Mennyit fizetünk nemzetközi összehasonlításban a hulladék
elszállításáért, kezeléséért? Mit kapunk érte?

Szállítási gyakoriságban, és most már a nagyközönség által nem
látható kezelésben is szinte ugyanazt nyújtjuk, hiszen az unió
által támasztott elvárásokat teljesítenünk kell. Természetesen
kevesebb, a nyugati országokban megszokott díj 10-25 százalékából kell megoldanunk ugyanazt. Nyilvánvaló, hogy akkora
bevételből futja új járművekre, versenyképes fizetésekre, és
ráadásul még jó megoldásokra is. Nem tudom, hányan vannak
tisztában például azzal, hogy a kirakott zöldhulladékkal mennyi
teendőnk van a Bicskére szállításon túl. Sajnos minden zsákot
kézbe kell vennünk, késsel szét kell vágnunk, és a tartalma
kiborítása után ki kell vennünk a nem közé való hulladékokat.
Mindezt csak azért, mert kb. minden ötvenedik zsákban olyan
hulladék is van, amely tönkretenné a komposztálótelep
aprítógépét. A zöldhulladékot ezután konténerbe rakjuk, majd
elszállítjuk a pilisvörösvári komposztálótelepre. Természetesen
az ilyen mennyiségben gyártott komposztnak nincs piaca, de ez
legalább már nem a mi bajunk. Mindenre van megoldás: az
egyik legnagyobb szlovén városban a keletkező komposztot
konténerben kihelyezik valamelyik utcasarokra, ahonnan mindenki annyit vihet haza, amennyit akar. Addig cserélik az üres
konténert telire, amíg igény van rá. Természetesen ezért már
nem kell fizetni, a költsége be van építve a négyfős család
esetében százezer forintot meghaladó éves díjba.
- Mi az, amit még a hulladékkal, a szállítással kapcsolatban tudni
érdemes?

- Telkiben a vegyes hulladék elszállításának napja továbbra is
szerda, a hónap minden első és harmadik csütörtökén szelektív
papír és műanyag (plusz fém és társított italkarton) gyűjtési nap,
a második és negyedik csütörtökön pedig zöldhulladék gyűjtési
nap lesz.

A legfontosabb annak a tudatosítása, hogy a legjobb hulladék
az, ami nem képződik. Így elképzelhető lenne például egy teljesen PET palackmentes világ, de ehhez mindenkinek csapvizet
kellene innia, bort csak akkor, ha maga megtermeli, sört soha,
üdítő helyett pedig a saját kertben megtermett gyümölcsből
készített szörpöt, természetesen csapvízzel. Ma másfél liter
ásványvíz csomagolásához egy kb. 40 gramm tömegű PETpalackot használunk. Kiválthatnánk üveggel, de akkor közel egy
kilogramm csomagolóanyag jutna másfél kiló termékre, így 10
helyett 17 teherautó tudna kiszállítani ugyanannyi ásványvizet a
boltokba. Természetesen ez 1,7-szeres üzemanyag-felhasználással és ugyanennyivel megnövekvő környezetterheléssel járna.
Itt zárójelben megemlíthetjük a gépjárműgyártóknak a
károsanyag-kibocsátás csökkentésének érdekében elkövetett
és mostanában megszellőztetett kreatív megoldásait. A visszagyűjtött üveget ráadásul ki is kell mosni, hiszen nyilvánvalóan
nyomokban sem tartalmazhat a következő vásárló ásványvize a
két ásványvíz között benne tárolt anyagot. Ehhez jelentős energiafelhasználással előállított forróvíz, és hatékony, lehetőleg
lebomló tisztító és fertőtlenítőszerek kellenek, amelyek előállítása szintén környezetterheléssel jár. Ebből az egy példából is
látható, hogy a probléma sokrétű, és a megoldás sem
egyértelmű, csak rossz és még rosszabb megoldások léteznek.
Tudomásul kell vennünk, hogy a jólét fokmérője a fogyasztás
lett, miközben a jóllét fogalmáról az emberek többsége nem is
hallott.

Egyetlen feladatunk maradt: a lehető legkisebb mértékűre
csökkenteni a környezetszennyezést. A fentebb említettekből is
látszik, hogy ebben csak együttműködéssel érhetünk célt. Kérjük, hogy legyenek partnereink, tájékozódjanak, gondolkozzanak, kérdezzenek - aztán cselekedjenek!

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2018. június 25.
Közbeszerzési eljárás lezárása

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására vonatkozó kötelező közszolgáltatás
ellátására a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel (2060 Bicske, Csákvári
út 45.), visszalépés esetén a második helyezett Depónia Nonprofit Kft-vel köt (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) közszolgáltatási szerződést.

A testület felhatalmazta a polgármestert (az eljárást lebonyolító
OKFON Zrt. bevonásával) az eljárás eredményének kihirdetésére, az eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról készített
összegzés ajánlattevőknek való megküldésére, valamint a
vonatkozó szerződés aláírására.

Képviselő eskütétele

Ruják Györgyi, a Helyi Választási Bizottság elnöke a napirend
keretében üdvözölte a testület tagjait és a megjelenteket.
Tájékoztatta a jelenlévőket a HVB döntéséről, miszerint a
képviselői lemondás miatt megüresedett képviselői mandátumot a 2014. évi önkormányzati választások során a következő
legtöbb szavazatot szerzett jelöltnek, Király Péternek osztotta ki.
Ezt követően Király Péter letette képviselői esküjét.

Beszámoló az alapítvány tevékenységéről

A testület elfogadta az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány 2017.
évi működéséről szóló beszámolót.

Óvodai pedagógiai program módosítása

A Telki Óvoda módosított Pedagógiai Programjának előterjesztését az óvodavezető szóbeli tájékoztatásának meghallgatása után elfogadta a testület.

Óvodai beruházási keret megemelése

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Telki Óvoda költségvetésének felhalmozási költségkeretét 3.094.000 forinttal
megemeli. A testület felkérte a polgármesteri hivatalt az óvodaépület nyílászáróinak felújítása és az óvodai KRESZ-pálya
kiépítése kapcsán árajánlatok bekérésére, amelyek ismeretében
döntenek majd a konkrét felhasználásról.

Beszámoló az egészségügyi alapellátás
helyzetéről

A testület a Szociális Bizottság javaslata alapján megtárgyalta és
jóváhagyta az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót.

Beszámoló a hivatal tevékenységéről
Bizottsági tagok választása

A testület a megüresedett Pénzügyi bizottsági képviselői tagnak
Király Pétert, míg a megüresedett külső bizottsági tagnak Fóris
Ferencet választotta meg.

Őrsparancsnok kinevezése

A képviselő-testület támogatta Hoffmann Kornél rendőrnagynak a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásba történő
kinevezését.

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a testület megtárgyalta és elfogadta a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének
a település közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját.

Beszámoló a temető üzemeltetéséről

A temetőüzemeltetési feladatokat ellátó Gyertyaláng Kft. éves
beszámolóját megtárgyalta a testület, majd az üzemeltetőnek
feltett néhány kérdés tisztázása után elfogadták a 2017. évi
beszámolót.

A képviselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.

Útépítés kérdése

A testület 141/2018. (XI.30.) számú önkormányzati határozatával
döntött arról, hogy a Zápor utca II. szakaszán az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával megvalósítja az
útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkákat. A beruházás az
elmúlt hetekben átadásra került.

A testület döntött az útépítés költségének ingatlantulajdonosokat terhelő részének kiterheléséről. A döntés értelmében
a költségek 58%-os arányban történő viselése mellett az egy
ingatlanra eső útépítési költség mértéke 509.373 forint.

Költségvetés módosítása

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetés
módosításáról szóló, 12/2018. (V.28.) számú önkormányzati rendeletet.

Fogorvosi praxis kérdése

A testület levette a napirendjéről a fogorvosi praxis kérdését.

www.telki.hu
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Önkormányzat
Bölcsődei ellátási szerződés módosítása

Ingatlanrendezési szerződés

Szabályzatok jóváhagyása

Közterületi ingatlanokkal kapcsolatos
kérdések

A képviselő-testület elfogadta a bölcsődei ellátás biztosítására
vonatkozó feladat-ellátási szerződést. Ezt a Csibe Bölcsőde Nonprofit Kft-vel (2089 Telki, Napsugár u. 9.) köti az önkormányzat,
biztosítva 2018. október 1-től a településen a jogszabályi
kötelezettségként előírt bölcsődei ellátást.

A testület elfogadta a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00338
pályázathoz (ASP) kapcsolódó szabályzatokat (informatikai biztonsági, iratkezelési és pénzkezelési szabályzat).

Ingatlanrendezési ügyek

A testület úgy határozott, hogy a Telki 061/2-es, 062/3-as, 062/4es és 065-ös helyrajzi-számú ingatlanok telekalakítását támogatja. Egyúttal a 061/2-es és 065-ös hrsz-ú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanok esetében a vagyonkimutatás szerint forgalomképtelen törzsvagyon besorolású telekingatlanokat a forgalomképes üzleti vagyon körébe sorolta a terület művelésből
történő kivonásához.

Együttműködési megállapodás
módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban
részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítására
vonatkozó Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 7. (ÉMO 7) projekt konzorciumi együtt-működési
megállapodás 2. számú módosítását jóváhagyja.

A testület jóváhagyta továbbá a projekt kapcsán 2017.12.13-án
aláírt, „Vállalkozási szerződés az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) című projekt megvalósuló feladataihoz, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazta Deltai Károly polgármestert a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításának,
valamint a módosított vállalkozási szerződésnek az aláírására.

Beszámoló kiegészítése

A testület elfogadta a 2017. évi gyámügyi feladatokról, és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló, kiegészített
beszámolót.

Ingatlanrész vásárlása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, 792/2-es
helyrajzi-számú ingatlanban lévő, 886/2182 és 221/2182 tulajdoni hányadokat a földrészletek tulajdonosaitól 5.000 Ft/m2
áron megvásárolja.

2018 július

A testület döntött arról, hogy a Tulipán utca, 556/17-es helyrajziszámú ingatlan Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
szerinti szabályozási szélességének kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést köt az ingatlan tulajdonosával.

A testület úgy határozott, hogy nem támogatja sem a Telki,
Áfonya utca, 761/25-ös helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosa,
sem az Áfonya utca budajenői oldalán található, 776/2-es hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa kérelmét az önkormányzati tulajdonú, 788as hrsz-ú közterületi ingatlan használatára vonatkozóan.

Egészségház bútor- és eszközbeszerzése

A képviselő-testület az épülő Egészségház beépített medicai
bútorainak beszerzésére vonatkozó árajánlatok közül a
HUSZKA-FA Kft-ét (6000 Kecskemét, Ballószög Tanya 298. B. ép.)
fogadta el. Az Egészségház egyéb bútor- és eszközbeszerzésére
további 12 millió forint forrást biztosítottak a 2018. évi költségvetés tartalékának terhére.

Egészségház közműveinek kiépítése

A testület döntött arról, hogy a Tücsök utca Kórház fasor és
Egészségház közötti szakaszának útépítési munkáira vonatkozó
árajánlatok közül a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-ét (2461
Tárnok, Fehérvári út 34.) fogadja el. A kivitelezés költsége
15.459.005 forint.

A Tücsök utca ugyanezen szakaszán a szennyvíz-csatornahálózat kiépítéséről is döntött a testület. A kivitelezési
munkákat a Letike Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 106.) végzi el
750 ezer forint plusz ÁFA összegért.

Közbeszerzés kiírása

A képviselő-testület döntött a közösségi ház (Telki, Petőfi u. 2-4.)
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról. Az
eljárás a jogerős építési engedély birtokában indítható meg.

Együttműködési szándéknyilatkozat
aláírása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar
Labdarúgó Szövetség beruházásában megvalósuló sportcsarnok megvalósításával összefüggő szándéknyilatkozatot. A
testület felhatalmazta a polgármestert a kétoldalú szándéknyilatkozat aláírására, valamint a további tárgyalásokon az önkormányzat érdekeinek képviseletére, a vagyonvesztés elkerülésének, a jogszerűség biztosításának, és a megvalósulás
érdekében a jogfolytonosság biztosításának figyelembe
vételével.
szb

Oktatás

„Annak, amit tudok, csak úgy lesz
értelme, ha át is adhatom” - interjú
Talán nem mindenki tudja, hogy van egy filmes szakember a
Pipacsvirág Általános Iskola tantestületében. Várkonyi
György régóta dolgozik azon, hogy révbe érjen, és egy
barátjával közös alkotását a mozikban láthassa a
nagyérdemű. Ennek kapcsán és az iskoláról is beszélgettünk
a rajz-napközi szakos tanárral.
- Úgy tudjuk, hogy a képzőművészet és a filmezés nagyon közel áll
önhöz.

- A Képzőművészeti Szakközépiskola grafikus szakja után a
Képzőművészeti Főiskola – ma Egyetem – képgrafika szakán
végeztem 1998-ban. A diplomavédés után megajánlották
nekem a hatodik, majd a hetedik évet, így végül 2000-ben kaptam meg a mesteroklevelemet. Még ezekben az években
pedagógia szakon is végeztem, középiskolai rajz és
művészettörténeti tanárként.
Az életem igen kalandos, számtalan munkám volt már. A stabil
pont eközben egy gyermekkori cimborám, akinél már az egyetemi évek alatt is dolgoztam, javarészt reklámgrafikai területen, és
később is mindig visszajártam hozzá. Mivel már a - 2008-as - válság előtt érezhető volt, hogy a nyomdai vállalkozása mellett
valami újba kell belevágnia, foglalkozni kezdett különféle filmes
dolgokkal, amelyekbe én is bele-belecsöppentem. 2008-ban
nekiláttunk együtt dolgozni egy családi kalandfilmen. 2011-re
megírtuk a forgatókönyvet, amivel sokak buzdítására
elkezdtünk lobbizni, majd a Nemzeti Filmalapnál magunk is
pályáztunk az elkészítésére.

Ehhez azonban egy kreditre lett volna szükség egy már bemutatott közönségfilmmel. Ezért hát írtunk egy rövidfilmet, amiről
később kiderült, sokkal inkább egész estés alkotásként kellene
megcsinálni. Így egy év alatt elkészítettük ennek a sci-finek az
újabb forgatókönyvét, amit számtalan szakembernek megmutattunk. Mindenki szerint nagyon szuper lett, de egyelőre a megvalósításhoz szükséges forráshoz nem jutottunk hozzá.

Tehát mára már van két filmünk, de kreditünk még egy sem.
Ezért arra jutottunk, hogy írunk egy romantikus kisfilmet, ami
nemrég készült el, és amelynek bemutatójára valószínűleg a
szakma elitjéből is érkezhetnek meghívottak. Közben ráadásul
bővült a kapcsolatrendszerünk, és az első sztorinkra is felfigyelt
valaki, aki a magyar filmipar topjához tartozik. Az ő szakmai
segítségével átírtam újra a forgatókönyvet, és olyan ajtókhoz,
lehetőségekhez jutottunk el, amilyenekre korábban nem is
számítottunk.
Mindeközben olyan emberek álltak mellénk, akiknek a támogatása reményt adhat a jövőre nézve. Időközben a barátom kis
cége is kinőtte magát, és a filmlaborunk palettája iránt szintén
megnövekedett az érdeklődés. Így jutottunk el újra a Nemzeti
Filmalaphoz, ahol kaptunk egy bemutatkozási lehetőséget a
kisfilmünkkel, és úgy tűnik, jól áll a szénánk.

A filmiparban egy dobása van mindenkinek. Csak az dobhat
még egyet, aki jót dob. Mi pedig még csak a nekifutásnál tartunk. Megvan az érdeklődés a családi és a sci-fi történet iránt is,
de érezhetően sok múlik azon, hogy a kisfilmünk hogyan szerepel majd.

- Az iskolára áttérve: hogyan került a Pipacsvirágba?

- Az oktatás 1998-tól fogva folyamatosan az életem része. Egy
gazdagréti általános iskolában szakkörösként kezdtem, ingyen
tanítottam rászoruló gyermekeket. 2008-ban aztán úgy alakult
az életem, hogy Budajenőre költöztem.

A házvásárláskor még nem sejtettem, hogy a svájci frank hitel
később igencsak „meg fog kottyanni” nekem. Akkoriban
grafikusként dolgoztam főállásban, ám három évvel később, a
válság utóhatásai miatt a munkadóm rákényszerült, hogy elküldjön. Ezután munkanélküli voltam két évig. Ebben az időszakban
rengeteg mindent elvállaltam - autót szereltem, árkot ástam, biztonsági őr voltam, stb. -, csak hogy fennmaradjak.
Közben ráadásul a Csíkihegyek Általános Iskola akkori igazgatója eltávolított az önkéntes munkámból, és aznap, amikor ez
megtörtént, hazafelé tartva Telkiig tudtam csupán megvenni a
buszjegyem. Leszálltam, és az iskola felé tartva azt mondtam:
egy életem, egy halálom, bejövök, és megkérdezem, hogy kell-e
valamilyen szakkör. Az akkori intézményvezető, Sarlós Erzsébet
szerencsémre fogadott, és 15 perc után úgy jöttem ki tőle, hogy
van állásom. Ő meg volt éppen szorulva, mert nem volt az egyik
harmadikos osztályban napközis munkaerő, nekem pedig ott
volt a gimnáziumi rajztanári diplomám. Felvett, amiért nagyon
hálás vagyok neki. Elkezdtem tehát itt a szakkörözést, a napközizést, később pedig a rajztanítást is.
- A rajz mennyire erőssége a telki iskolába járóknak?

- Az én meglátásom szerint az általános iskolában hatodiktól
kezdve van annak értelme, hogy komolyabban foglalkozzanak a
gyerekek a képzőművészettel. Ebben a korban kezdenek
olyanok megfogalmazódni a diákokban, hogy egy kezet, arcot
vagy éppen kutyát jobban szeretnének megrajzolni. Itt kell
belépnie a szakerőnek, hogy segítsen ebben.

Az iskolában rengeteg tehetséges gyermek van, és főként a
kitartástól függ, hogy ki mire jut ezzel. Ha hatodikban valaki
elkezdi, hetedikre kiderül, hogy akar-e vele komolyabban
foglalkozni. Ha igen, akkor elkezdhet „rettegni” a szülő, mert
építész vagy művész lesz a fiatalból, esetleg a médiában, mint
művészeti ágban fog dolgozni.

A felsős tanítás során össze kell hozni a fantáziát a
rajzképességekkel. Ekkor derül ki, hogy ki az, aki „szuper-fakezű”,
és ki az, akinek meg sem kottyan 45 perc alatt egy A/4-es lapot
úgy telerajzolni, hogy még az élére is alkot valamit.
A leplet egyébként lerántanám: a képzőművészet nem áll annyira távol a sakktól, matektól. Bizonyos szempontból ez is erős
matematika és logika, például az arányok, a színek használata
tekintetében. Egy jó matekos gyakran gyönyörű képeket tud
alkotni.
- Mi lesz a tanítással, ha befut majd a filmszakmában?

- Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, és a tanítást,
legalább a szakkörök szintjén szeretném mindig is folytatni.
Annak, amit tudok, csak úgy lesz értelme, ha át is adhatom
valakinek.
Szilágyi Balázs
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Látogatás a Dendrológiai Alapítvány
budakeszi gyűjteményénél
Telki és Budakeszi határában, az erdészet területén működik a
Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány. (A dendrológia a fásszárú
növényekkel, azok rendszertanával foglalkozó tudományág.) Az
alapítványt Dr. Debreczy Zsolt és Dr. Rácz István kutatók hozták
létre, mindketten évtizedek óta nagyszabású dendrológiai expedíciók tagjai, tudományos és ismeretterjesztő cikkek, szakkönyvek szerzői, emellett a Zsámbéki-medence civil életének
lelkes, elkötelezett figurái. (Ilyen minőségében Debreczy Zsolt az
Öreg Tölgy Erdei Tanösvény átadó ünnepségét is megtisztelte
részvételével.) Fő kutatási területük a mérsékelt égövi fenyőfajok feltérképezése, és ezzel összefüggésben a természetes
erdőtársulások ökológiai kapcsolatainak feltárása.
Dr. Debreczy Zsolt meghívására a KoKuKK Egyesület tagjai és
vendégei június 2-án, szombaton megismerkedhettek a dendrológiai gyűjteménnyel és az épülő arborétummal (amely nem
azonos a közelben található, szabadon látogatható erdészeti
arborétummal). Megtekintettük a mintegy 250 ezres herbáriumnak, szakkönyvtárnak, faminta- és fotógyűjteménynek, itt dolgozó külföldi kutatóknak, időnként átmeneti lakhatási problémákkal küzdő ismerősnek is helyet adó, ennek megfelelően
zsúfolt, de nagyon barátságos épületet. Az intézetben most

éppen egy dél-koreai rajzoló hölgy vendégeskedett, fenyőfajtákról készített lenyűgöző rajzokat, Debreczy Zsolt szigorú
instrukciói alapján. Végigjártuk a kialakítás alatt lévő arborétumot, megcsodáltuk, megszagoltuk, megkóstoltuk megannyi
egzotikus növényét. Közben betekintést nyertünk a világ számos tájára kiterjedő kutatóexpedíciók mindennapjaiba, az
alapítvány működtetésének örömeibe és gondjaiba, a magyarországi arborétumok történelmébe és jelenébe (vendéglátóink
számos magyarországi arborétum tervezésében, kialakításában
vettek és vesznek részt), Debreczy Zsolt ugyanis fáradhatatlan és
lebilincselő mesélő.
A látogatás végül a tervezett másfél óra helyett több mint
három órán át tartott, de ez csak utólag tudatosult bennünk.
Mindannyian nagyon szerencsésnek tartottuk magunkat, hogy
részt vehettünk rajta.

A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány munkájáról részletes
információk olvashatók honlapjukon: http://dendrologia.eu/

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület
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A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Arany minősítés a szenior táncosoknak

Ebben az évben keveset voltunk együtt helyhiány miatt. A
Pajtában a sokáig tartó hideg miatt csak áprilisban tudtunk
összejönni. Ekkor jelentettük be, hogy egyesületté alakulunk,
hogy tudjunk pályázatokon részt venni, illetve csak így kaphatunk hozzájárulást a kirándulásainkhoz, színházlátogatáshoz,
stb. A Cégbíróság még nem küldte vissza az engedélyt, így
egyelőre számlát sem tudunk nyitni, pénzünk sincsen. Szeptemberben szeretnénk kirándulni, addigra remélem, hogy lesz eredmény.

Az Élménytánc Szenior Örömtánc Csoport 2018. július 7-én
részt vett a X. Országos Szeniortánc Találkozón, Gyulán, ahol
Arany minősítést szerzett. A fellépő csoport budapesti, perbáli és telki táncosokból állt. Gratulálunk a remek szerepléshez

A májusi kirándulás nagyon jól sikerült. A Varga tanyán voltunk,
ahol pálinkával, friss pogácsával vártak, majd lovas kocsira szálltunk, és elvittek egy másik tanyára, ahol nagyon finom lángost
ettünk borral öblítve. Elbeszélgetve a háziakkal visszaindultunk
a Varga tanyára, ahol lovas bemutatót láttunk. A lovak hátán
csikósok mutattak be ügyes gyakorlatokat, és még egy csacsit is
láttunk. Ezután visszasétáltunk az ebédhez. Nagyon finom
gulyáslevest ettünk fehér kenyérrel és borral kiegészülve. Nagyon jó volt a hangulat, nem mindennapi dologként cigányzene mellett ebédeltünk, sőt, énekeltünk is, és egyik társunk,
Miklós hegedült.
Ezt követően Kecskemét nevezetességeit néztük meg. A szép
városban láttuk a 300 éves, eredeti állapotában lévő Városháza
dísztermét, majd kicsit elfáradva, de jó hangulatban indultunk
haza.
Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy azóta sajnos elvesztettünk egy nyugdíjas társunkat, aki ezen a napon még velünk volt.
Balogh Margitka július 8-án hajnalban hunyt el. Elesett, eltört a
könyöke, a csípője, megoperálták, de a szíve nem bírta. A Farkasréti temetőben helyezik végső nyugalomra.

Van egy jobb hírem is: 2017 eleje óta sokan járunk a Szenior
élménytánc órákra. Áprilistól októberig a Pajtában vagyunk, a
téli időszakban Perbálon kaptunk helyet. A fesztiválon is felléptünk, így a táncunkat a telkiek is ismerik. A perbáli lányokkal
nagyon jó a kapcsolatunk, náluk is szerepeltünk. Júliusban öt
napra Gyulára utazott a tánccsoport, kibővülve a XII. kerületi
Mom-Parkban táncolókkal. 60 fővel, busszal utaztunk. Nagyon
nagy élményben volt részünk, hiszen a X. országos Szenior
Táncfesztiválon léphettünk fel. 18 fővel szerepeltünk, ebből öten
telkiek, és a tanárnőnk, Krisztina, aki szintén telki lakos, ezenkívül
3 fő Perbálról és 9 a Mom-ból.
Napi négy órát gyakoroltunk erre az eseményre, amelynek eredményeként az eseményen Arany fokozatot szereztünk! Telkiből
12-14-en járunk a táncra, és bárki, aki szeret táncolni, jöjjön és
csatlakozzon hozzánk, mert ez a mozgásforma nagyon jó az agynak és lábnak egyaránt.
Barátaim, augusztusban szeretnék találkozni veletek! Mindenkit
telefonon értesítek, hogy mikor. Addig is kívánok mindenkinek
szép napokat és jó egészséget!

Márta
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Falusütije

– kategória győztes receptek

Ahogyan májusi számunkban beszámoltunk róla, a Telki
Fesztivál idején zajló Falusütije versenyen, reform
kategóriában Dura Boglárka Diós, gránátalmás brownie-ja
lett az első helyezett. Íme, a recept!

Diós, gránátalmás brownie

Hozzávalók:
– 20 dkg vaj
– 20 dkg barnacukor (vagy 10 dkg eritrit)
– 25 dkg csokoládé (maradék nyulak és mikulások)
– 4 tojás
– 1 teáskanál vaníliaaroma
– 20 dkg rizsliszt
– 1 teáskanál sütőpor
– 4 evőkanál kakaópor
– felvagdosott, megpirított dió
Elkészítés:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A sütőt bekapcsoljuk 180 fokra (légkeveréses esetén 160 fok
is elég).

A vajat, cukrot, csokit kis lábasba rakjuk, és alacsony fokozaton, a tűzön összeolvasztjuk.
Levesszük az edényt a tűzről.

A tojásokat villával kissé felverjük és a meghűlt csokis
masszához keverjük.

Hozzáadjuk a vaníliát, a rizslisztet, a sütőport, a kakaóport és
a diót.
Közben sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, vagy kiolajozunk
egy szilikonos tortaformát, beleöntjük a masszát.
20-25 percig sütjük.

A tetejét gránátalmával díszítjük.
Mindet megesszük.

Az ifjúsági kategória (11-től 16 éves korig) győztese az
Unicup csapatának (Fülöp Réka, Középesy Panka, Veczán
Fanni) Unikornis muffinja lett. Íme, a recept!

Unikornis muffin
Hozzávalók:
–
–
–
–
–
–

150 g kristálycukor
150 g vaj
150 g liszt
3 tojás
1 csomag vaníliás cukor
1/2 tk. sütőpor

Hozzávalók a vajas bevonathoz:
–
–
–

75 g felkockázott vaj
175 g porcukor
pár csepp ételfesték

Az unikornis szarvakhoz és fülekhez használjunk marcipánt.
Előkészítés: kb. 15 perc

Sütés: 15 perc, 180 fokon
Elkészítés:
–

–
–
–

–
–
–

–

Keverjük ki a vajat a cukorral, majd egyesével tegyük bele a
feltört tojásokat.
Egy rövid keverés után öntsük bele a lisztet és a sütőport.

Óvatosan keverjük össze. Egy kis gyümölcsteával, kókusztejjel vagy tejjel hígíthatjuk, ha nem találjuk elég lágynak a
tésztát.
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra.

A muffinformát béleljük ki papír kapszlikkal, majd kanalazzuk bele a tésztát.

Süssük 15 percig, majd amikor elkészültek, hagyjuk őket
kihűlni.
A vajas bevonathoz keverjük össze a vajat és a porcukrot.

Amikor kihűltek a muffinok, töltsük nyomózsákba a vajas
bevonatot és használjuk fantáziánkat, díszítsük ki a muffinokat!

Jó étvágyat a süteményekhez!

A zsűrizés...
2018 július
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Zöld manó erdei óvoda a
Velencei-tónál
Idén június 4-től 6-ig ismét megszerveztük a Telki Óvoda Zöld
manó erdei ovi programját, amelyen 33 középső és nagycsoportos óvodásunk vett részt. Szálláshelyünk Pákozdon volt, szép
környezetben, finom ételekkel - nagyon jó ellátást kaptunk.
Első nap sétahajókáztunk a Velencei-tavon, megismerhettük a tó
élővilágát. Délután ellátogattunk a sukorói Vadmadárkórházba,
ahol a sérült vagy gyógyulófélben lévő madarakat, sérült
őzgidát, és egyéb háziállatokat nézhettünk meg, megismerhettük az állatorvos munkáját, bekukkanthattunk a műtőbe is, és
végül egy már gyógyult egerészölyvet is szabadon engedhettünk.
Második nap a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkba látogattunk el, ahol szakvezetéses sétán vettünk részt, és egy interaktív kiállításon ismerkedhettünk az erdő, mező és a Velencei-tó
élővilágával. A kilátóból pedig gyönyörködtünk a Velenceihegység panorámájában. Az arborétum hatalmas rönkvár játszóterét is kipróbálhattuk. Délután az esőfelhők riogattak minket, de végül szerencsésen elkerült minket a zivatar, és így
Velencén még fürödni is tudtunk a tóban. Este egy rövid, kalandos túrát tettünk az Ingókövekhez, majd szalonnasütéssel zártuk a napot.
Harmadik nap, miután Pákozdon elhagytuk a szálláshelyet,
elmentünk Dinnyésre, ahol egy madárgyűrűzéssel egybekötött
sétán vettünk részt, és megismerhettük a szikesek élővilágát.

Ebéd után meglátogattuk a dinnyési Várparkot, ahol régi magyar várak kicsinyített makettjeit csodálhattuk meg, és egy
kovácsmester munkáját is megfigyelhették a gyerekek.

Az eső itt azonban már nem került el minket, egy fagyizóba
menekültünk a zivatar elől. Kis pihenő és gyors újratervezés után
utunkat Alcsút felé vettük, és még egy kisvasutazással zártuk a
kirándulást. Az eső után gyönyörű napsütésben vonatoztunk,
majd Felcsútról már egyenesen hazajöttünk. A gyerekek jól
érezték magukat, és élményekkel gazdagon tértek vissza Telkibe.
Köszönjük a szülők és az önkormányzat támogatását, amelynek
segítségével az erdei ovi megvalósulhatott! Mindenkinek szép
nyarat és jó pihenést kívánunk!

Telki Óvoda

www.telki.hu
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Katolikus Karitász tábor
Idén június 18-a és 22-e között rendeztük meg a hagyományos
Katolikus Karitász tábort, amelyen 26 gyerek vett részt, 7 nevelő
és 2 középiskolás segítő társaságában.

A sok érdekes program között szerepelt: strandolás a Globallban, kutyás bemutató, játék a cserkészekkel, keresztút-járás a
Tarnai pihenőhöz, kézműveskedés, szülinapi köszöntés a Hold
Otthonban és kóruséneklés.
Nagyon köszönjük a Telki Önkormányzatnak a Faluház biztosítását és az anyagi támogatást, az Egyházközség támogatását, Czuppon Péter igazgató úrnak a Globall uszoda
használatát és az azt követő finom ebédet, Bartos Gyárfásnak,
hogy idén is gondoskodott az étkezésünkről, Bátori Adrienn-nek
a kézműves foglalkozást, Császi Andreának a kórusfoglalkozást,
cserkészeinknek a jó játékokat, és mindenkinek, aki adományokkal, sütivel, gyümölccsel, szörpökkel, lekvárral hozzájárult
táborunk sikeréhez!
Jövőre újra találkozunk!

2018 július

Telki Karitász

Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés,
allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

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 : w w w. b b b i n g a t l a n . h u é s w w w. e l v i t . h u
Te l e f o n , M o b i l : + 3 6 7 0 / 7 7 3 - 7 9 3 5
E - m a i l : i n fo @ b b b i n g a t l a n . h u é s l a s z l o. v i n c ze @ e l v i t . h u

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig születtek:

Koós Gergely Ferenc és
Koós Ágnes 3. gyermeke:
Koós Bercel Gergő

Szentmarjai Gábor és
Szentmarjai Dóra 2. gyermeke: Szentmarjai Félix

Szládovics Ferenc és Szládovics Klára 3. gyermeke:
Szládovics Kála

Sok boldogságot kívánunk!
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Nem lesz Nyárbúcsúztató

Az utóbbi években tapasztalható mérsékelt érdeklődés miatt
idén nem kerül megrendezésre a Nyárbúcsúztató utcabál.
A soron következő két nagyobb helyi esemény a szeptemberi
Egészségnap, majd az októberi Falukáposztája lesz.

Következő számunk lapzártája:
augusztus 13.

Hirdetési díjak befizetési határideje: augusztus 10.
Hirdetésfelvétel:
06-26/ 920-806; munkaugy@telki.hu
www.telki.hu
www.telki.hu
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A Hónap civil szervezete:
Telki Karitász csoport
„Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim
közül, nekem tettétek.” (Mt.25.)

Harkai Gábor plébános kezdeményezésére 2006-ban alakult meg a Katolikus Karitász helyi csoportja. Kezdeti
időszakban a budajenőiekkel közösen
tevékenykedtünk, de a megnövekedett
lakosságszám miatt két csoportra váltunk, hogy saját településünk nehéz
helyzetbe került lakóira tudjunk koncentrálni. A telki Karitász 12 főből áll,
mindenki lehetősége szerint, munkahelyi és családi elfoglaltsága mellett, a szabadidejét felhasználva a
hozzá legközelebb álló emberekre, feladatokra összpontosít.

A Karitász korra és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül
segíti a rászorulókat, bajba jutottakat, anyagi problémákkal
küszködőket, emellett kiemelt figyelmet fordít olyan lakótársainkra, akik valamilyen okból különböznek az átlagostól, a fogyatékkal élőkre, betegekre, öregekre. Mindenki kerülhet olyan
szituációba, például munkahely elvesztése, családi tragédia,
súlyos betegség kapcsán, amikor szüksége lehet a körülötte élők
segítségére. A konkrét anyagi és élelmiszer támogatás mellett az
egyedül élők és betegek felkeresésére, családok életviteli gondjainak kezelésére, sok-sok figyelemre, a környezetünkben élő
emberek problémája iránti fogékonyságra van szükség. A régi
faluközösségben ez természetes volt, szeretnénk, ha rajtunk
keresztül újra azzá válna. Nem szabad elmenni érzéketlenül a
bajba jutott emberek mellett, a legkisebb segítség is számít!

A megalakulást követő első évtől elindítottuk a nyári táborokat,
hogy a szülők gyermekelhelyezési gondjain segítsünk, és különleges élményt adjunk: a kirándulások, fürdőzés, kézműves
foglalkozások, játék, dal, és tánctanulás mellett a hit alapjaival is
ismerkedtek a gyerekek. Ezeket a táborokat kezdetben a budajenői plébánia épületében, majd a telki Pajtában tartottuk.
Átlagosan 20-28 gyerek nyári programjáról gondoskodik tagságunk, azon középiskolások segítségével, akik az érettségihez
szükséges közösségi szolgálatot a táboroztatás során teljesítik. A
Pajtát az önkormányzat ingyen bocsátja rendelkezésükre, a
segítők önzetlenül dolgoznak, foglalkozást vezetnek napi 8-10
órán át. A helyiek gyümölccsel, sütivel kedveskednek a
gyerekeknek. Sokan járulnak hozzá munkával, természetbeli
vagy anyagi támogatással a táborok sikeréhez.

Az évek során, ha lehetőségeink engedték, a falunkon kívül is
segítettünk. Az ország egyik legszegényebb településére, Kiscsécsre is eljutottunk adományainkkal, és az ottani gyerekeknek
szervezett kézműves programmal. Egyik tagtársunk, Baltási Klára
az Országos Karitász orvosi csoportjával Kárpátalján vesz részt a
magyar óvodásoknak és iskolásoknak nyújtott szűrővizsgálati
programban.

Telki adóerő-képesség szempontjából az ország leggazdagabb
települései közé tartozik, de ez csak egy statisztikai átlagot
jelent. Ha a valóságot nézzük, a tehetős polgárok mellett élnek
közöttünk kevésbé jómódúak, mi az ő élethelyzetüket
2018 július

szeretnénk szebbé tenni. Karácsony és Húsvét előtt élelmiszer
adományokat tudunk vinni számukra, az adventi időszakban
megtartott „Krumpliebéd”-en felajánlott összeget szintén a legnehezebb helyzetben lévők támogatására használjuk fel. Tartós
betegség, baleset miatt nehéz helyzetben lévőknek is igyekszünk a legjobb feltételeket kialakítani, megfelelő ellátást biztosítani.
Mivel egyre nagyobb a település, mi pedig viszonylag kevesen
vagyunk, nem mindig szerzünk tudomást minden segítségre
szoruló telki lakosról. Ezért lenne fontos, hogy ha olyan helyzetet
tapasztal a környezetében, hogy valakinek segítségre van szüksége, vagy úgy érzi, hogy munkájával, adományával hozzájárulna a Karitász céljainak megvalósulásához, keresse a 06-26-372115-ös telefonszámon Halász Teréziát, a csoport vezetőjét!
Segíts, hogy segíthessünk!

