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Polgármester naplója
„A környezet mindaz, ami nem én vagyok, de közvetlenül hat rám”
Az előző naplóba írt cikkem
végén környezetvédelmi témákat ígértem.
Nem szeretem a zöldpolitika
kifejezést, mert azt gondolom,
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések, problémák
mindenkit egyformán érintenek, és olyan kérdéskörről
van szó, amelyet nem szabad
pártpolitikai
csatározások
terepévé tenni. A zöldpolitika
pedig már rég nem azonos a
környezeti kérdésekkel kapcsolatos teendőkkel. Amikor
pedig nagypolitikai szempontok kerülnek képbe, azonnal pártpolitikai konfliktus kerekedik, és
gyakran a fürdővízzel együtt a gyerek is repül, járulékos
veszteségként kezelve a tulajdonképpeni témát, jelen esetben
környezetünk védelmét. Ezért magam részéről visszatértem az
elkopott környezetvédelem, állat-, növény-, táj-, talaj- és
vízvédelem kifejezésekhez. Ezek egyértelműek és politikai
nézőponttól függetlenül értelmezhető, támogatható részkérdések.
Telki koncepciója megváltoztathatatlan pozíciójára és megváltoztatható tulajdonságaira épül. Pozíciója Budapesttől való távolsága, fő tulajdonsága pedig az egészséges, élhető környezet. Ez
utóbbi értéket el lehet rontani, mégpedig visszafordíthatatlanul.
A közeli, részben védett erdő és szántók, az ipar- és logisztikai forgalom nélküliség lassan, de biztosan a budapesti agglomeráció
gyorsan fogyatkozó számú, utolsó zöld szigeteinek egyikévé
teszik Telkit. Ez nagy érték, védeni kell.
Mit tettünk eddig? Először is következetes koncepcióban rögzítettük mindezt, és ezt a koncepciót követjük régóta. Nem kell és nem
is lehet az itt élők ellenében skanzent vagy öko-tanyát csinálni
Telkiből. Az itt élők társadalmi összetétele ugyanis ugyanolyan
erős peremfeltétel, mint a környezeti adottságok, de a szociokulturális adottságokat figyelembe véve lehet egy nagyon
következetes, és élhető, megőrizhető, szélsőségektől mentes
irányt szabni, ami megőrzi a természetes értékeket, és követi az itt
élők normáit, világképét, aminek természetes módon része a
környezetvédelem.
A koncepciót és a belőle fakadó szemléletet követve az utóbbi
évtizedben nem vontunk belterületbe újabb parcellákat, nem
engedtük ipar, vagy logisztikai forgalom megjelenését, nem hagytuk, hogy radikálisan nőjön a népesség. Nem a növekedésből
befolyó bevételekre, hanem a megtakarításokból való
lépésenkénti életminőség javításra koncentráltunk.
A környezetvédelemnek is vannak részterületei. Az első ilyen a
keletkező szilárd hulladékok kérdése. Uniós pályázatból felszámoltuk és rekultiváltuk a régi hulladéklerakót és környezetét.
Számtalan illegális hulladéklerakatot szüntettünk meg az
erdőgazdasággal közösen. Megszüntettünk bejárási útvonalakat,
ahol az erdőbe tudták vinni a szemetet. Sok és folyamatos
küzdelem révén javítottunk a helyi hulladékszállítási renden.
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E tekintetben igazi áttörést a zöld- és lombhulladék kérdésében
tudtunk elérni. Mivel törekvéseink időben egybeestek a nagy állami hulladékkezelési átrendezéssel, sok konfliktusunk van a szektor
szereplőivel, de egyelőre több a siker, mint a kudarc. Veszélyes hulladék, autógumi és elektronikai hulladékgyűjtéseket szervezünk,
ez utóbbi a kiselektronikai hulladék (villanykörte, elem, neoncső,
stb.) gyűjtése terén az önkormányzat épületében folyamatos, a
többi akciószerű. Folyamatos szemléletformáló kommunikációt
folytatunk, ez a cikk is azért íródik, hogy minél többeket rávegyen
arra, hogy összefogva, együtt haladjunk tovább saját és gyermekeink jövője érdekében.
A levegő minőségén két dolog változtat: az első, hogy mit és menynyit engedünk bele gázok, füst formájában, a második, hogy
mennyi fa, növény van a környezetünkben, ami pótolja az elfogyó
oxigént. A légszennyezés több tényezőből áll össze. A téli légszennyezés legfőbb helybeni okozói a vegyes-tüzelésű, korszerűtlen fűtésű családi házak. E téren nem sok az előrelépés a
tájékoztatáson kívül. Az egyszerű tiltás nem működik, fűteni kell, az
ellenőrzés nehézkes. Lassú haladás azért tapasztalható, megindultak a fűtéskorszerűsítések, sokakhoz eljutott az üzenetünk és
csökkent a szemétégetés. Ez utóbbit a támogatott tűzifa program
is határozottan segíti. Bízom benne, hogy a változás iránya megmarad. Ezen egy újabb kazáncsere pályázattal lehetne javítani.
Ipari szennyezés lenne a következő részterület, de ezen a téren
nincs tennivalónk: nincs ipari szennyezés.
A harmadik terület a házi égetések, különösen a lombégetés.
Talán nem is gondolnánk, de az egyik legnagyobb és meglehetősen veszélyes légszennyezési tevékenységről van szó. Miután
a lombhulladékot és zöldhulladékot már teljes körűen elszállítják
tőlünk, lombégetésre nincs szükség. Bár kétségtelenül kényelmetlenséggel jár az égetésről való átállás, lassan megszokjuk, és
ez sokat javít a levegő minőségén.
A gépkocsik gázkibocsájtása az utolsó részterület. Ezen az átmenő
és helyben keletkező teherforgalom mérséklésével tudtunk javítani. A közösségi közlekedés valamelyest javult ugyan, de csak
épp annyira, hogy azokat, akik amúgy is használják, valamivel jobban kiszolgálják. Annak azonban nincs jele, hogy az emberek
elkezdenének tömegesen átülni a kocsikból a buszokra, bármenynyire is kívánatos lenne. Amíg nem lesz Budakeszin és a budapesti
szakaszon buszsáv, érdemi változás sajnos nem várható. Ideális
esetben a közeli jövőben lesz buszsáv, P+R parkoló. Ennek már
lenne nem csak fenntartó, de javító hatása is. Elektromos buszokról is lehetne álmodni, de maradjunk a földön. További
javulást jelentene, ha végre eldőlne az M0 sorsa és megépülne
(bárhol) a körgyűrű. Én magam a távolabbi bezárást tartom
környezeti szempontból jobbnak, mert a budakeszi szakasz túl
közel van Budapesthez, elkerülhetetlen lenne a pálya mentén
kialakuló ipari és logisztikai övezet, amire Budaörsön és Érden
láthatunk elrettentő példákat.
Emlékezetes, hogy sikerült a Pilisi Parkerdővel közösen olyan
erdőfenntartó kísérleti módszert kidolgozni, amelynek végeredménye egyfajta „örökerdő”, azaz olyan növénytársulás, amelyben
mindenfajta és minden korú fa egyidejűleg él. Ezzel elkerülhető a
konyhanyelven tarvágásnak hívott kitermelési módszer.
Belterületen sokat parkosítottunk és Gemenccel együttműködve
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fásítottunk is. Ezt a programot hamarosan nagyobb léptékben is
folytatni szeretném, a cél a magántelkeken, az építkezések miatt
csökkenő zöldfelület azonnali pótlása közterületen, véderdősávok kialakításával és intenzív fásítással.
Szabályozással is lehet védeni és ösztönözni. Ezen a téren is léptünk előre, de van még mit tenni. Szeretném elérni, hogy a
Telkiben élők és az ingatlantulajdonosok egységesen arra
törekedjenek, hogy saját telkeiken belül is gyarapodjon a hosszú
életű, fás szárú növények száma. Ezért rendeletet fogunk módosítani, és meghirdetem a Minden Telken Egy Új Fa programot. Az
összes erőfeszítés eredményeként néhány éven belül akár 1500
fával több lehet Telkiben, ami azt jelenti, hogy a meglévő belterületi faállománnyal együtt minden itt élőhöz tartozni fog
legalább egy fa, ami biztosítja számára az éltető oxigént. Az erdő
pedig a ráadás, Budapest tüdeje.
Bízom benne, hogy mindezek hozzájárulnak majd, hogy
gyerekeink esetében sokkal ritkább legyen a tüdőrák, az asztma,
mint a mi generációnkban, mert jelenleg sajnos Európa legrosszabb statisztikáival bírunk.
Növényvédelem terén kevés tennivalónk van vagy lehet. A természetvédelmi hatóságok őrzik, óvják a védett fajokat. Ezekre felhívjuk a figyelmet. Igyekszünk az óvodai, iskolai ismeretterjesztést
támogatni, hogy a kicsik tisztában legyenek értékeinkkel.
Javaslatot fogunk tenni a kerülendő és ültetendő növényekre
vonatkozóan, hogy csökkentsük a tájidegen és özönnövények
számát.
Az állatvédelem sem jellemző problémazóna. Gyakorlatilag nullára csökkent a haszonállat tartás, ezzel végképp lezárva az arról
szóló teoretikus vitát, hogy falu-e Telki. A hobbiállatok tartása
terén jellemzően a kutyák tartási körülményeivel akadnak problémák.
A vadállatokkal kapcsolatban legfeljebb a gyarapodó számú
vadakkal való együttélést kell megtanulnunk. Szerencsére más
probléma alig akad. Legtöbbünk számára örvendetes, hogy a
környező természet van annyira barátságos már, hogy a vadak
száma és fajgazdagsága kismértékű javulást mutat.
A környezetvédelem része a tájvédelem. Ebből a szempontból
fontos, hogy sikerült elkerülnünk, hogy közvetlen szomszédságunkban lakótelep épüljön, sikerült tartós megoldást találni az
erdő védelmére, és védelem alá helyezzük a szőlőt is.
Szemléletformáló eszközökkel igyekszünk elmélyíteni a tudást,
hogy ami megszokott, az egyben érték is, nem magától értetődő
körülmény.

Mi épül itt?
A tanévzáró után azonnal megkezdődött két, iskolához kapcsolódó beruházás is. Elkezdődött a sportcsarnok építése,
amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszíroz és
kivitelez számunkra, közel 500 millió forintból. Megindult az
iskola bővítésének második üteme is, amely pedig 130 millió
forint állami forrásból, a Nemzeti Sportközpontok kezelésében valósul meg.
A jövőben a környék építési övezet lesz, közlekedjenek
óvatosan! Az építkezésekkel kapcsolatban türelmet és
megértést kérek, jó, hasznos dolgok épülnek gyermekeink
számára.
Deltai Károly
polgármester

Végére maradt a talaj- és vízvédelem. Az utolsó Pest megyei
települések egyike voltunk, ahol jelentős lakott területek nem
voltak csatornázva. Ez az örökölt helyzet egy sajnálatos múltbeli
tévedés következménye, amit közel tíz évig tartott kijavítani. Mára
ott tartunk, hogy sikerült visszakerülnünk a részlegesen csatornázott települések körébe, így már vonatkozik ránk az Európai Unió
és Magyarország között köttetett bilaterális egyezmény, amelyben kötelezettséget vállaltunk a fővárosi agglomeráció teljes körű
csatornázására. A megvalósításra hazánk haladékot (derogációt)
kapott, a megvalósításhoz pedig forrásokat. Mi sikerrel aspiráltunk
erre a forrásra, és ma már zajlik a csatornahálózat kiépítése, így az
érintett nagyszámú ingatlantulajdonos voltaképp ingyen kap
csatornát. Mindehhez 1,2 milliárd forint önerő nélküli támogatást
kaptunk az EMO7 program keretében, amelyet a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda kezel. Ez példa nélkül álló siker Telki
történetében. Korábban lakossági befizetésekből és hitelfelvételből valósultak meg hasonló fejlesztések. A régebben felvett hitel
terheit pedig az előző ciklusban sikerült állami program
keretében törölni, és már nem fizetjük tovább.
A csatornázatlan területeken a szennyvíz évtizedeken keresztül a
talajt, majd a felszín alatti vizeket szennyezte. Mivel az itt élők
városi minőségű szennyvizet termelnek, ez nem kis terhelést
jelent. Hamarosan mindez megszűnik.
Szennyvíztisztító üzemünk egy biológiai elven működő „ökotisztító”. Kapacitása azonban véges, és a technológia
hatékonyságával kapcsolatban is ellentmondásosak a szakmai
vélemények. Tény, hogy a téli időszakban, amikor a hideg miatt a
baktériumok kevésbé hatékonyan működnek, csökken a tisztítási
hatékonyság és záporok idején is vannak túlterhelések. Az EMO7
programnak ezért a tisztítóüzem átépítése és kibővítése is része.
Ez azonban továbbra is azt jelenti, hogy a tisztított szennyvíz
végül a Budajenői patakba folyik. Üzemhiba esetén ez problémát
jelenthet. Ez a feltétlenül szükséges fejlesztés érintené a mostani
tisztítóra egykor kötött (nem túl előnyös) szerződésünket is,
aminek negatív pénzügyi következménye is lenne ránk nézve. De
csak lenne. Hosszú és bonyolult tárgyalássorozat után nagy
áttörést sikerült elérnünk. Megszületett az EMO17 program,
amelynek Telki tagtelepülése lett. A programra vonatkozó kormányhatározat már megjelent, egyúttal a hozzá tartozó finanszírozás is biztosított. A program keretében zsámbéki központtal
regionális tisztító épül, amelybe zárt vezetéken juttatjuk el szennyvizünket. Közben párhuzamosan az EMO7 program keretében
pedig megépül a hiányzó hálózat. Meglévő tisztítónk puffertárolóként működik majd tovább, és megmarad a jelenleg is folyó
kutatás-fejlesztési tevékenység, sőt, akár bővülhet is, mi pedig
mentesülünk pénzügyi kötelezettségeink alól. Az 5,6 milliárd
forintból épülő új tisztító résztulajdonosai leszünk, mégpedig
várhatóan Zsámbék után a második legnagyobb tulajdonrésszel.
Az eredetileg elnyert célforrás összege ezzel tovább nő, a patak
pedig egészen Zsámbékig teljes mértékben mentesül a szennyvízterheléstől. Rajtunk kívül ugyanis Budajenő, Perbál és Tök
települések sem fognak tisztított szennyvizet juttatni a patakba,
ami így visszakapja természethez közeli karakterét, és alkalmas
lesz a beépítettség miatt egyre növekvő felszíni csapadékvizek
befogadására. Mindez hatalmas előrelépés lesz a következő évek
során, úgy használati, életminőség-javító, mind környezetterhelési
kockázatokat minimalizáló szempontból és a vizes élőhelyek
védelme miatt is. Telki történetének legnagyobb, már megkezdett
környezetvédelmi programja 2023-ban fejeződik be.
Deltai Károly
polgármester
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Közérdekű
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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.

2019. május 22.
Zsámbéki-medencei szennyvíztisztítás
fejlesztése
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zsámbéki-medencei szennyvíztisztítás fejlesztése
(ÉMO 17) című projekt megvalósítása érdekében Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A megállapodás aláírásának feltétele, hogy a testület egy
záradékkal kívánja azt ellátni, amelyben az önkormányzat biztosítékokat kap arra, hogy az ÉMO 7 projektben megmaradó források elegendőek a megvalósuló csatornahálózat-építési
munkákra, és a szerződés módosításából eredően az önkormányzattal szemben semminemű anyagi kártalanítással nem
élhet a projektet kivitelező cég.

Május 27.
Beszámoló a 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról
A testület elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendeletét.

A 2019. évi költségvetési rendelet
módosítása
A képviselő-testület megalkotta a Telki község Önkor-mányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 12/2019. (V.29.) önkormányzati rendeletet.

Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

tartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett –
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló, 2018.
évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti tartalommal – belterületi utak, járdák, hidak felújítására.
A testület a Rákóczi utca Fő utcától a 37-es számig tartó szakaszának aszfaltozási munkáira nyújtott be pályázatot.
A beruházás tervezett összköltsége bruttó 13.510.769 Ft. Az
önkormányzat a bruttó 10.133.077 Ft támogatási összeghez az
önerőt (bruttó 3.377.692 Ft-ot) biztosítja.

Pályázat elbírálása
A testület úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú
intézmények üzemeltetési feladatainak elvégzésére kiírt, határozott időre szóló pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a
beérkezett ajánlat alapján Szabó Sándor egyéni vállalkozót jelöli
ki nyertes ajánlattevőnek.
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg úgy határozott, hogy a
feladat kiszervezése okán Telki község Önkormányzatának
munkavállalói létszámát 3 fővel csökkenti.

Beszámoló a gyámügyi feladatokról
A testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzői hatáskörbe tartozó, 2018. évi gyámügyi feladatokról, és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. A képviselőtestület felkérte a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul
küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére.

Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységről
A testület megtárgyalta és elfogadta a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

Beszámoló az egészségügyi alapellátás
helyzetéről
A képviselő-testület jóváhagyta az egészségügyi alapellátás
helyzetéről szóló beszámolókat.

A 2018. évi közbeszerzési eljárások
összegzése
A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi közbeszerzési eljárásainak összegzéséről szóló beszámolót.

Pályázat benyújtása
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államház-
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Pedagógusi elismerés odaítélése
A testület úgy döntött, hogy Haasné Varga Erzsébet pedagógust
a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában eltöltött sokéves, kitartó szakmai munkája elismeréseként pénzjutalommal díjazza.

Önkormányzat
Közösségi színtér létrehozása

Egészségügyi Díj odaítélése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az új közösségi ház és
könyvtár önálló integrált intézményként történő létrejöttéig az
épületegyüttes közösségi szintérként üzemel.

A testület döntött arról, hogy dr. Asztalos Mária gyermek háziorvos részére Telki egészségügyi ellátása érdekében kifejtett
sokéves, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Egészségügyi Díjat adományoz.

A testület ezzel egyidejűleg határozott arról, hogy pályázatot ír
ki az intézményvezetői, valamint a könyvtárosi álláshely
betöltésére.

szb

Felhívás helyi választási bizottsági
tagok jelentkezésére
A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a
helyi választási bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata a
választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és
szükség esetén a voksolás törvényes rendjének helyreállítása.
A helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választása időpontjának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg.
A jelenleg működő helyi választási bizottság megbízatása
hamarosan lejár, így a helyi önkormányzati képviselők
választását megelőzően a helyi képviselő-testületnek a
következő ciklusra meg kell választania a helyi választási
bizottság tagjait, póttagjait.
Amennyiben ön is szeretne aktívan részt venni a választások
lebonyolításában, és megfelel a jogszabályi előírásoknak, kérem,
jelentkezzen helyi választási bizottsági tagnak!
A helyi választási bizottságnak az a telki állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben, és nem áll fenn vele szemben a
választási eljárásról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok.
(A választási bizottságnak nem lehet választott tagja: a
képviselő, az alpolgármester, a jegyző, másik választási bizottság
tagja, a választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati
jogviszonyban álló személy, a jelölt, a párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-

lásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati,
állami szolgálati, szolgálati, vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, az állami vezető.)
Helyi választási bizottsági tagnak a Helyi Választási Iroda
vezetőjénél lehet jelentkezni 2019. július 31-ig személyesen,
emailben a jegyzo@telki.hu címen, illetve telefonon a 06-26920-801-es telefonszámon, az összeférhetetlenségi nyilatkozat
kitöltésével, amely a www.telki.hu oldalról letölthető.
Felhívom figyelmüket, hogy a Helyi Választási Bizottság jelen felhívással keresett tagjai nem szavazatszámláló bizottsági feladatokat látnak el. A Helyi Választási Bizottság feladatai a
következők: döntés a jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetőleg
elutasításáról, az önkormányzati választások szavazólapja adattartalmának jóváhagyása, döntés a kifogásokról, az önkormányzati választás eredményének megállapítása és kihirdetése,
a megválasztott képviselőnek és polgármesternek a megbízólevél kiadása.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak esküt/fogadalmat kell tenniük, majd oktatáson részt venni, és a szavazás napján a szavazás
teljes időtartama alatt munkát végezni, amelyért jogszabályban
meghatározott mértékű tiszteletdíjban részesülnek, és a
szavazás napját követő napon mentesülnek a munkavégzés alól.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel
segítsék a választások sikeres lebonyolítását!
dr. Lack Mónika
a Helyi Választási Iroda vezetője

Igazgatási szünet
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telki Polgármesteri Hivatal

2019. július 15-e 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 folyamatosan benyújtható.
dr. Lack Mónika - jegyző

www.telki.hu
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Közérdekű

Esti változások a menetrendben
A VOLÁNBUSZ Zrt. 789-es vonalszámú, 22:32-kor Zsámbékról
Budapestre közlekedő járata
2019. június 15-től 10 perccel
később,
22:42-kor
indul
Zsámbékról.

A 795-ös 21:35-kor Budapestről (Telkin át) Zsámbékra
közlekedő járat munkanapokon 15 perccel később, 21:50kor indul a Széna térről (szabad- és munkaszüneti napokon
marad a 21:35-ös indulás).
További információk a Volánbusz honlapján olvashatók:
http://www.volanbusz.hu/hu/hirek/forgalmi-hirek/hir/34203

A járat Telki, Újfalu megállóhelyet 23:03-kor, a Muskátli utcait
23:04-kor, a Rákóczi Ferenc utcait 23:05-kor, az Ófaluban lévőt
23:06-kor, a Hóvirág utcait pedig 23:07-kor érinti.

EP-választási eredmények Telkiben
Íme, a 2019. május 26-i európai parlamenti képviselők magyarországi választásának telki eredménye
szavazóköri lebontásban!
Összes Telki választópolgár: 2955 fő
Megjelent választópolgárok száma: 1885 fő, 63,79%

Telki 001. számú
szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:
580 fő, 67,75%
Érvényes szavazólapok száma: 580 db
A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott
érvényes szavazat:
MSZP-Párbeszéd
MKKP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
MOMENTUM
DK
MI HAZÁNK
MUNKÁSPÁRT
LMP

21 fő,
33 fő,
17 fő,
257 fő,
144 fő,
74 fő,
3 fő,
3 fő,
28 fő,

3,62%
5,68%
2,93%
44,31%
24,82%
12,75%
0,51%
0,51%
4,82%

Telki 002. számú
szavazókör

Telki 003. számú
szavazókör

Telki 004. számú
szavazókör

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:
458 fő, 60,02%
Érvényes szavazólapok száma: 455 db

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:
385 fő, 61,40%
Érvényes szavazólapok száma: 383 db

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:
470 fő, 66,29%
Érvényes szavazólapok száma: 467 db

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott
érvényes szavazat:

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott
érvényes szavazat:

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott
érvényes szavazat:

MSZP-Párbeszéd
MKKP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
MOMENTUM
DK
MI HAZÁNK
MUNKÁSPÁRT
LMP

MSZP-Párbeszéd
MKKP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
MOMENTUM
DK
MI HAZÁNK
MUNKÁSPÁRT
LMP

MSZP-Párbeszéd
MKKP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
MOMENTUM
DK
MI HAZÁNK
MUNKÁSPÁRT
LMP

2019 június

12 fő,
22 fő,
20 fő,
193 fő,
130 fő,
55 fő,
11 fő,
2 fő,
10 fő,

2,63%
4,83%
4,39%
42,41%
28,57%
12,08%
2,41%
0,43%
2,19%

21 fő,
17 fő,
7 fő,
164 fő,
95 fő,
47 fő,
15 fő,
1 fő,
16 fő,

5,48%
4,43%
1,82%
42,81%
24,80%
12,27%
3,91%
0,26%
4,17%

21 fő,
24 fő,
9 fő,
228 fő,
101 fő,
58 fő,
9 fő,
2 fő,
15 fő,

4,49%
5,13%
1,92%
48,82%
21,62%
12,41%
1,92%
0,42%
3,21%

Közösség

Grandiózus fiesztával vette birtokba
új közösségi házát Telki
Egy szabadtéren (is) zajló rendezvény kapcsán mindig kulcskérdés, hogy milyen időjárás mellett lehet megtartani. Így van ez
minden évben a Telki Fesztivál esetében is, és idén kissé aggódva várhatta mindenki az idén már négynapos eseményt. A május
vége ugyanis igencsak változékony volt, rengeteg csapadékkal.
Ám aztán mintha az égiek is megérezték volna, hogy a falu legnagyobb ünnepe következik, a nulladik napra végre elállt az eső,
és egészen a zárónap utolsó eseményéig nem is kellett
csapadékkal számolni.
Bár volt, aki ezt a kisebb csodát a főszervező Telki Kultúra
Alapítvány elnökének, Móczár Gábornak tulajdonította, tény,
hogy jókora szerencse kellett mindehhez. Az első napi kiállításokra érkezők tehát nem áztak el, ugyanakkor teljesen elmerülhettek az alkotások szépségében. A Szülők Akadémiája érdekes
előadásai közben pedig akár egészséges finomságokat is
lehetett kóstolni az új közösségi házban.

Népi játszóház

Másnap az iskola adott otthon a ritmikus gimnasztika csoport
ámulatba ejtő, táncos gyermekszínházának, majd érkezett a
várva várt esemény, a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár hivatalos átadása, amely idén egyben a fesztivál megnyitója is volt. A nagyszabású eseményen birtokba vehették a
telkiek az új komplexumot, amely méltó büszkesége lehet
településünknek.
Átadásra kerültek a telki elismerések is. Telki Község
Önkormányzata Regős Ferenc részére posztumusz díszpolgári
címet adományozott. A kitüntetést lánya, Schmausné Regős
Klára vette át. A helyszínen köszöntötték az érdemérmeseket is,
Pojják Lászlót és Dr. Callmeyer Ferencet. Az egykori képviselő
sajnos megromlott egészségi állapota miatt nem lehetett jelen,

Rendőrkutya bemutató

Happy Copter
Szülők Akadémiája előadás

Für Anikó koncert

Helytörténeti kiállítás
www.telki.hu
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Közösség
így neki vasárnap, otthonában adta át a díjat Deltai Károly polgármester. Ezúton is gratulálunk mindannyiuknak és köszönjük
a településért végzett áldozatos munkájukat! (A díjazottak méltatása áprilisi számunkban és a Telki Portálon – https://www.telki.hu/index.php/onkormanyzat/hirdetmenyek/678-ime-az-ideidijazottak – olvasható.)
Az este a zenéé volt a főszerep. Előbb egy opera és operett gála
keretében megcsodálhattuk Pasztircsák Polina varázslatos
hangját, és a hozzá hasonlóan telki kötődésű Balog Alexandra
elképesztő zongorajátékát, majd a településünkön élő Für Anikó
színművész lépett fel együttesével. A napot az Antal Gábor Jazz
Trió koncertje zárta.

A szombat igazán színes forgatagot tartogatott, és rendkívül
gazdag programkínálattal bírt, kicsik és nagyok egyaránt
remekül szórakozhattak a közösségi házban és környékén. A teljesség igénye nélkül: volt itt számtalan gyermekelőadás,
látványos rendőrkutyás bemutató, hallgathattunk történelmi
érdekességeket Bánó Attila írótól, megrendeztek egy full kontakt lovagi tornát, fellépett a telki zenészekből álló T358, színpadra kerültek a budajenői hagyományőrzők, a helyi
mozgáskultúra csoportok és a Székely Társulat. Érdekes kiállítás
és előadások várták a Bordás-házba látogatókat, és mindenki
számára nyitva állt a templom és annak kertje is. Fergeteges esti
koncertek voltak a nagyszínpadon, a Band of Streets, majd a
Voisingers társulata egyaránt parádés produkciót nyújtott.

Band of Streets
Voisingers

Könyvtár avató

Melodika Cinematique
2019 június

Gólyalábasok

Holdkirály palotája

Opera és operett est

Közösség
Az utca-, vagy talán inkább „Pajtabál”-on pedig a The Old Show
zenéjére táncoltak igen sokan.
A vasárnap főként a gyerekeké volt, hiszen „utó”-gyermeknapot
tartottak Telkiben. Az iskolások látványos előadásokkal
rukkoltak elő, az óvoda és iskola dolgozóit pedig a pedagógusnap alkalmából köszöntötték. Volt játszóház, zene, valamint
előadások kisebbek és kicsit nagyobbak számára egyaránt.
Az idei fesztivál minden eddiginél grandiózusabbra sikerült,
köszönhetően a négy napra nyúló programkavalkádnak, a
közösségi ház megnyitásának, valamint annak, hogy mindez
végül egészen kiváló idővel párosult.
szb
Fotó: Jakab Mária Ilona, Messzi Ke, Mánfai György, szb
Buhurt harcosok

Csatorday - Kékesi kiállítás

Kulcs gyermekopera

Kirakodóvásár

T358

Tímár Sára és együttese

Telki Nőikar
www.telki.hu
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Közösség

Impozáns otthont kapott Telki
közösségi élete
Hónapok óta zajlott a munka. Átalakult, épült, s egyre csak
szépült a Jung- és a Fáth-házak összeolvadásából létrejövő
épületegyüttes. Aztán 2019. május 31-ére minden elkészült, a
helyére került, és a Telki Önkormányzat beruházása, valamint a
szorgos kezek munkája révén olyan komplexum jött létre közel
800 négyzetméteren, amelyre mindenki, aki itt él, igazán büszke
lehet.
A Telki Fesztivál keretein belül megtartott, május 31-i délutáni
megnyitón ünnepélyes beszédet mondott Deltai Károly polgármester és Móczár Gábor alpolgármester, felszólalt a közösségi ház névadójának, Kodolányi Jánosnak az unokaöccse, a szintén író Kodolányi Gyula. Köszöntötte a telkieket a testvértelepülésünkről, Gyimesbükkről érkező küldöttségtől a helyi
önkormányzat tanácsosa, Olteán Péter, és hagyományos csángó
zenével is megörvendeztettek bennünket. Ezeket követően
Földváry Gábor világi lelkipásztori munkatárs Harkai Gábor atya
nevében megszentelte az épületet, majd felolvasta Salamon
József atyának, Gyimesbükk plébánosának köszöntőjét.
A fesztivál és egyben a közösségi ház megnyitásával a telkiek
előtt is megnyílt az épületegyüttes, amelyben ezúttal egy
ritkaságszámba menő, egy hétig megtekinthető tárlatot láthattak a műkedvelők a híres természetfestő, Csergezán Pál alkotásaiból.
Végre méltó helyet kapott a komlexumban a Telki Helytörténeti
Gyűjtemény, amely Szigeti Antal képviselő, telki őslakos
szervezésében jött létre és került berendezésre. Szintén otthonra lelt a Kodolányi Fal(u)múzeum, amely telki híres szülöttének
állít emléket a könyvtár bejáratánál.
Az internetezési lehetőséget is biztosító, új könyvár a nyitással
egyidejűleg adományba kapott kötetekkel is gyarapodott,
köszönhetően Kodolányi Gyulának.

2019 június

A kisterem a fesztivál idejére kiállítótérré vált, Csatorday Dóra és
Kékesi Henriette képeit csodálhatták meg a telkiek.
A négynapos rendezvény alatt látszott, hogy a telkiek hamar
magukénak kezdték érezni a falu szívében, a Petőfi utca 2-4.
szám alatt található közösségi házat. Vigyázzunk hát rá nagyon,
és óvjuk meg, hogy még hosszú évek múltán is megőrizhesse
újkori pompáját!
A közösségi ház a Telki Önkormányzat finanszírozásában épült
meg. A kivitelező az EB Hungary Invest Kft., a műszaki ellenőr
Király Gábor volt. A vállalkozási szerződést még tavaly szeptember végén írták alá, majd ezt követően, októberben kezdődhettek meg a munkálatok, és idén május végére el is készült a többfunkciós épület. A komplexum a Pajta-Faluházzal kiegészülve az
összes települési rendezvénynek helyet tud adni, de teret biztosít a település kisközösségei, civil szervezetei számára is.
szb
Fotó: Jakab Mária Ilona

Kultúra

Színvonalas kiállításnak adott helyet
a Pipacs Galéria
Szerencsére minden évben csak ismételni tudjuk magunkat:
ismét egy sikeres kiállításon vagyunk túl a Pipacs Galériában.
Köszönet a kedves látogatóknak, hogy a változékony idő
ellenére is eljöttek a megnyitóra és jelenlétükkel megtisztelték a
művészeket.
Két nagyon tehetséges, különböző stílusban festő művész
képeit mutattuk be. Koday László hazánk méltán ünnepelt és
megbecsült, Csokonai-díjas alkotója, aki vidám, élénk, mesés
színvilágával nyűgözött le bennünket, Kis Gábor pedig a természethű pilisi táj csodás ábrázolásával ejtett mindenkit ámulatba.
Minden évben sokat dolgozunk a sikerért, amiért köszönet illeti
kedves segítőinket!

Deltai Károly polgármester szokás szerint színesen és szakszerűen nyitotta meg a kiállítást május 30-án este, majd a Kiss
Zenede tanárai – Varga Gabriella és Tóth András – mutatták be
pár szóval a zeneműveket. A mindennapi rohanás után jól esett
egy kis kikapcsolódás, az élő zene varázsa egészen más, mint
amiket a „dobozokból” hallunk. Más műfaj ez, mint a festészet, de
ugyanúgy lenyűgöző. A gyerekek előadása pedig mosolyt és
csodálatot csal az arcunkra, hiszen tizenéves nebulók felnőtt
tudással énekelnek áriát és játszanak fuvolán. Kovács Maja és
Szénási Vivien énekelt, míg Dura Boglárka, Takács Adél, Vida
Franciska és Szakáll Réka fuvolázott nekünk.
A Pipacs Galéria tehát egyszerre két igényt is kielégít, ráadásul
helyet ad régi ismerősök találkozásainak is, akik újra köszönthetik egymást. Ez alkalomból is jó egészséget kívánunk nekik és
minden kedves leendő látogatónknak, akiket szintén mindig
szeretettel látunk.
Az őszi kiállítás is nagy meglepetés lesz, ám addig is vidám
nyarat kívánunk mindenkinek!
Márton Ildikó
Fotó: Jakab Mária Ilona
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Különleges emlékkiállítás Telkiben

Csergezán Pál természetfestő, grafikus, illusztrátor
1924-ben született Záhonyban. Legfontosabb témája
mindig a természet, az állatok világa volt. Így került
közel hozzá a vadászat témaköre. Pályája második
felét a vadászat és a vadvilág témája határozta meg.
Zsánerfestőként nagy népszerűségre tett szert a
vadászok és természetkedvelők köreiben.
Életének utolsó éveit Telkiben töltötte, műterme a
Budakeszi Erdőgazdaságban volt, ahol szobra is áll.
Hamvait is itt, a község határában, az erdőben
helyezték el, Anna-lakon, 1996-ban. Nevét őrzi a
közeli Nagy-Kopasz hegy csúcsán épült Csergezán
Pál-kilátó.
A 2019. május 31-től június 7-ig Telkiben, a Petőfi utca
2-4. szám alatt található Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtárban volt megtekinthető egy különleges Csergezán Pál kiállítás, amelynek kiállított
művei csak itt és csak most voltak így együtt láthatók,
lévén több különböző gyűjtemény részét képezik.
A kiállítás záróeseményeként június 7-én délután
Deltai Károly polgármester tartott egy rendkívül
informatív és érdekes, vetített képes előadást
Vadászat a képzőművészetben címmel.

Legyen Csergezán Pálnak méltó
emléktáblája!
A Telkiben újonnan alapított Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár a jövőben is helyszíne
kíván lenni a hasonló kiállításoknak. Csergezán Pál
emlékezetét – a kiállítás kurátora által a közösségi
háznak ajándékozott grafikákon kívül – remélhetőleg
hamarosan méltó emléktábla is őrizni fogja az épület
falán. Deltai Károly polgármester a nemes cél
érdekében gyűjtést kezdeményezett, amelyhez csatlakozott a Gallery of the Nature alapítvány, és Paller
Attila, a Vadászutak Kft. ügyvezető igazgatója.
A Csergezán Pál díszalbum helyszínen eladott
példányainak bevétele és a felajánlások emléktáblaalapba kerültek. Kérjük, hogy aki a szervezőkhöz
hasonlóan szívügyének érzi Csergezán Pál festőművész emlékezetének megőrzését – legyen akár
lokálpatrióta, természet- vagy művészetkedvelő,
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barát, pályatárs vagy a vadászok közösségébe tartozó –,
ha teheti, szintén járuljon hozzá az emléktábla
emeléséhez!
A felajánlásokat Telki község Önkormányzata kezeli. A
felajánlásokat a

11742348-15441881-10500020
számú, elkülönített bankszámlaszámra lehet utalni.
Támogatási felajánlásokkal kapcsolatban a 06-70-4270340-es telefonszámon lehet érdeklődni.
Bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozunk az
emléktábla avatásán!
Köszönettel: a kiállítás kurátora, Deltai Károly, Telki polgármestere
Fotó: Jakab Mária Ilona

„Nagyon időszerű, hogy a községben megfelelő
emléket állítsanak Csergezán Pálnak”
Villáminterjú Paller Attilával, a Vadászutak Kft. ügyvezető
igazgatójával, a telki Csergezán kiállítás és emléktáblaállítás egyik fő támogatójával.
- Honnan jött a gondolat, hogy támogassák Telkiben a
Csergezán Pál emlékkiállítás létrejöttét?
- Alapítványunk (Gallery of the Nature; alapítva 2017) fő célja a
természeti és vadászati értékek, továbbá az ezekhez kapcsolódó
kulturális értékek védelme, valamint bemutatása. Ennek természetesen része a képzőművészeti rendezvények támogatása
is, így számunkra nem volt kérdés, hogy Deltai Károly polgármester úr megkeresésére igent mondjunk.
Csergezán Pál művészeti hagyatékának ápolása egyébként is
közel áll a szívünkhöz, hisz CSERGEZÁN címmel 2018 év elején
egy emlékalbumot jelentettünk meg, amely
– ahogy sok pályatársa nevezi – a MESTER
közel 160 eredeti festményének, grafikájának ad helyet!

gyon időszerű, hogy a községben megfelelő emléket állítsanak
neki. A település gyönyörű környezete, Budapest közelsége
miatt eddig is a természetet kedvelő városi lakosság kirándulóhelye, az új közösségi ház létrehozásával (amely több
hasonló kiállítás otthona is lehet) és az emléktábla megvalósításával talán a vadászati képzőművészet iránt érdeklődők
zarándokhelye is lehet a jövőben.
Alapítványunk a kiállítás időszaka alatt értékesített könyvek
eladási árából 3000 Ft / könyv összeget ajánlott fel, mint támogatás.
Bízunk benne, hogy megfelelő emléket tudunk állítani
Csergezán Pál munkásságának, amely tiszteletet, figyelmet és
kellő megbecsülést vált majd ki minden természetszerető
emberből!

A könyv 295×270 milliméteres méretben,
három nyelven (magyar, angol, német),
igényes kivitelben jelent meg. Hiánypótló,
amit a szakma meleg fogadtatással várt! A
kiadvány megjelenésével egyidejűleg kiállítást is szerveztünk eredeti Csergezán-festményekből, amely a FeHoVa alatt volt
megtekinthető.
- Miért és milyen támogatással álltak a
Csergezán-emléktábla ügye mögé?
- Csergezán Pál hazánk legismertebb és
nemzetközileg is elismert festője, a XX.
század meghatározó művésze volt.
Alkotásait mind a szakmában követői, mind
a vadász- és lovas társadalom – generációtól
függetlenül – elismeréssel értékeli.
Telki az otthona volt, és azt gondolom, na-
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Jól vizsgázott a közösségi ház
Idén a május közepén megszokott időponthoz képest két héttel
később, május 30-tól június 2-ig tartottuk Telki legnagyobb
közösségi eseményét, a Telki Fesztivált, amelyet ezúttal
összekapcsoltunk a frissen elkészült Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtár avatásával. Nagyszabású kiállításokkal, köztük a
Deltai Károly polgármester kurátori előkészítésével 10 napon át
Telkibe költözött Csergezán Pál gyűjteménnyel ünnepeltük a
telki közösségek által már oly régóta áhított új intézmény létrejöttét.
A hivatalos megnyitón Deltai Károly polgármester elmondta,
hogy régi tartozását rótta le ezzel a beruházással a település.
Megköszönte a megvalósításban példás összefogással
közreműködők munkáját, és kiemelte, hogy amint az önkormányzatnak sikerült végre hozzájutnia a szükséges ingatlanokhoz a településközpontban, rekord gyorsasággal és kiváló
minőségben készült el a Közösségi Ház és Könyvtár, amely 2019
nyarától igazi otthona lesz majd telki közösségeinek és civil
szervezeteinek. A köszöntések sorát Kodolányi Gyula író, a
névadó Kodolányi János unokaöccse szavai zárták, aki visszaemlékezett nagybátyja telki kötődésére és életútjára, majd szimbolikusan elhelyezett egy Kodolányi-kötetet Deltai Károly polgármesterrel közösen a még üresen álló könyvtár polcára.

terasz is visszaigazolta a tervekben megálmodott várakozásokat, igazi közösségi és közönségi terekként működtek.
Természetesen jövőre is folytatódik majd a Telki Fesztivál, a tervek szerint a korábban megszokott időpontban, május közepén.
Addigra minden bizonnyal életre kelnek majd azok közösségek,
csoportok, foglalkozások, klubok és önképzőkörök is, amelyek
életet lehelnek a Közösségi Házba, és reményeink szerint jövő
tavasszal majd műsorokkal is szórakoztatnak minket!
Móczár Gábor
alpolgármester

A fesztivál beltéri programjai nagy részben már a Pajtával
mostantól egy egységet alkotó közösségi ház termeiben zajlottak, jól vizsgáztak a kiállító helyiségek, az előtér, a hangrendszer
és a kiszolgáló infrastruktúra is, sőt, a kültéri nyitott és fedett

A Gyimesek ismét elvarázsolták a
telki zarándokcsapatot
Alig búcsúztunk el a Telki Fesztivál vasárnapján gyimesi barátainktól, néhány nap elteltével ismét találkoztunk egy hosszú,
közlekedési dugókkal és felhőszakadásokkal tarkított, ám jó
hangulatú buszos utazás végén, immár a festői Gyimesekben, a
Tatros folyó völgyének végén, az ezeréves határon fekvő
Gyimesbükkben.
A 35 főt számláló, gyerekekből és felnőttekből álló, lelkes csapat
idén is lelkes „régi motorosokból”, és még lelkesebb, izgatott
„újoncokból” kovácsolódott össze, akik mind a gyimesi
plébánián laktunk, Salamon József plébános atya és Hanuleac
Tamás káplán atya igazi vendégszerető „birodalmában”.
A pünkösdi hétvége jól bevált 3 napos programszerkezetén
most sem változtattunk. A péntek ismét a kirándulásoké volt: a
buszos csapat ismét átkelt a Csiki havasok hágóján és a Kászonimedence bejáratánál található ún. „Magyar Termopülé”, a
Nyerges-tető meglátogatása után Kézdivásárhelyet, a csernátoni „székely skanzent” és Kisbaconban Benedek Elek szülőházát
látogatta meg. A kiadós gyalogtúrára vállalkozók pedig – nem
félve a jelzett medveveszélytől – a már régen is román területek
felől közelítve, Magyarcsügésen keresztül felmásztak egy
csodálatos hegygerincre, majd az Apahavason elköltött ebéd
után a Rákóczi-várhoz tartó Mária-út jelzésén ereszkedtek le a
régi határkövekhez, és az Áldomás-pataka völgyében, hogy egy
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igazán embert próbáló, 22 kilométeres túra végén a Brazil
sörözőben, Olteán Péter barátunknál kössenek ki.
Szombat hajnalban ismét sokan vállalkoztunk arra, hogy
Gyimesfelsőlokon csatlakozunk az ezeréves határról előző nap
délután indult, gyalogos zarándokokhoz, és gyalog tesszük meg

Közösség
a gyimesbükki keresztalja csoportjában a Csíksomlyóig tartó,
több mint 30 kilométeres gyalogutat, találkozzunk a „nyeregben” a telki csoport többi részével, akik a román rendőrség
váratlan (?) lezárásai miatt szintén egy jókora túrát tettek meg a
pünkösdi ünnepi szentmise helyszínéig. Az Úz-völgyében
történt konfliktusok miatt a korábbinál nagyobb volt a rendőri
készültség, de a több mint kétszázezres tömeg ismét jól vizsgázott nyugalomból, éneklésből és az összes szemét maradéktalan
eltüntetéséből is. Az este már a pihenésről és sebeink nyalogatásáról szólt, mindenki fáradtan zuhant az ágyba, hogy kipihenje magát a pünkösd vasárnapi gyimesi ünnepségekre.
A Magyarországról érkező zarándokvonatokat idén először
Olteán Péter barátunk, és egy gyönyörű énekes-zenés program
fogadta a szebb időket megélt, hatalmas, gyimesi vasútállomáson, majd az ezernyi zarándok elindult az ezeréves határ felé,
ahol már javában zajlott az ünnepi műsor a kontumáci
(vesztegzári) templom melletti szabadtéri színpadon. Bár provokációtól itt is tartottunk, hála Istennek szépen és nyugodtan
zajlottak az események, és a Szent István király képével díszített
mozdony is megérkezett a 30-as számú, régi határon álló vasúti
őrházhoz, mint ahogy 2008 óta minden évben. Hazafelé ismét a
Brazilba voltunk hivatalosak ebédre, de a finom gulyásleves és
fánk mellé idén kiváló zenészeket és énekeseket is kaptunk
ajándékba gyimesi barátainktól. Olyannyira, hogy a hatalmas,
közös éneklés végén könnyek között fogadtuk meg, hogy jövőre
készítünk az utazás előtt egy kis, gyimesi énekes füzetet, hogy
mi is be tudjunk kapcsolódni a népdalok és katonadalok éneklésébe.

A napra és utunkra a koronát a gyimesi templom és plébánia
feletti, szállásunk közvetlen szomszédságában lévő, festői és
meredek gyimesi keresztút, a csángók történelmét bemutató,
csodálatos bronz domborművekkel ékesített sziklasor
végigjárása jelentette, amelynek 4. állomásánál váratlanul
eleredt az eső, de mindannyian örömmel fogadtuk az égi áldást,
és esernyők, esőkabátok nélkül másztunk fel a XV. stációig,
megünnepelve a feltámadást. Érdekes módon senki sem lett
beteg utána…
Hazafelé, hétfőn a Szászföldet vettük célba. A Székelyudvarhely
melletti Szejkefürdőn található székelykapu-sor, és Orbán Balázs
sírjának hajnali meglátogatása után Medgyesen kávéztunk,
Nagyszebenben sétáltunk egy nagyot, végül átverekedtük
magunkat az elképesztően hosszú kamionsoron a nagylaki
határátkelőnél, hogy jó tempóban, még világosban hazaérjünk a
pünkösd hétfői álmát alvó, csendes Telkibe.
Természetesen jövőre is megyünk, és sok szeretettel várunk
mindenkit, kicsiket és nagyokat, családokat és önálló utazókat,
egy jó hangulatú, erdélyi és gyimesi kalandozásra!
Móczár Gábor
kuratóriumi elnök
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány
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Focikupa Telkiben
Hangulatos futballkupának adott helyet Telki és a Globall
sportkomplexum. A résztvevők a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás (BÖT) településeinek általános iskolás diákjai voltak. A
verseny díszvendége Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó
volt.
Az esemény a testmozgás örömét népszerűsítő,„Mindenki lehet
győztes” néven futó versenysorozat zárórendezvénye volt, és az
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, valamint a BÖT közös
Egészségprogramjának keretében, az EMMI és a WHO támogatásával valósult meg.
Az alsós versenyek összetett első helyezett csapatát pingpongasztallal, míg a felsős küzdelmek győzteseit asztali focival jutalmazták, amely a gyermekek által képviselt intézménybe került.
Az alsósoknál a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
diákjai, a felsősöknél pedig Nagykovácsi diadalmaskodott.
Az alsósoknál, a 3-4-esek korcsoportjában a telki csapat
bronzérmet szerzett.
szb
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Óvakodjunk a zsebesektől!
A zsebesek jellegzetes alakjai a bűnözői körnek. Az igazi
zsebtolvaj sohasem alkalmaz semmiféle erőszakot a kiszemelt
dolog eltulajdonítása érdekében. Az elnevezés kétféle elkövetőt
takar. Az egyik a valódi zsebes, aki az ujjaival dolgozik, a másik a
zsebmetsző, aki különböző metsző-vágóeszközt vesz igénybe. A
profi zsebtolvaj egyedül dolgozik, de a többségük csoportosan
és általában már kialakult módszerek szerint tevékenykedik.

Fizetéskor vagy ajándéka csomagoltatása alatt ne tegye a
táskáját, pénztárcáját a pultra!
Ne tartson nagyobb összegű készpénzt otthonában vagy
magánál, igyekezzen lehetőség szerint ilyenkor is bankkártyával
vásárolni, de a PIN kódot ne tartsa a kártya mellett!

A zsebesek módszerei

Ha bevásárlás közben készpénz felvételére van szüksége, forgalmas, jól kivilágított helyen lévő pénzkiadó automatát válasszon!
Nézzen körül, hogy nem figyelik-e Önt!

A nagy tömegben, tömegközlekedési eszközre történő fel-,
illetve leszálláskor lökdösődni, tülekedni kezdenek, és a szoros
érintkezést kihasználva próbálják elemelni a pénztárcákat,
értékeket.

Ha nagy összegű pénzt készül felvenni, tervezze meg, mit fog
tenni! Lehetőség szerint ne menjen egyedül, a pénzt a bankban
azonnal tegye el! Ne mondja el idegeneknek vagy alkalmi
ismerősöknek, hogy pénzt készül felvenni!

Mások kézben álcázott tárgyat tartva (hatalmas reklámszatyorral, újságokkal) kutatnak értékeink után. Ezzel akarja a tolvaj a
táskát, vagy a zsebet úgy eltakarni, hogy ne lehessen látni, amíg
belenyúl.
Egyesek látszólag zsebre dugott kézzel állnak mellettünk és a
saját kivágott zsebükön át a kabátjukból kinyúlva „dolgoznak”.
Leggyakoribb a kézügyességgel elkövetett lopás, amikor a tolvaj
többnyire a kézben tartott vagy a földre helyezett táskából, ill.
ruházatból veszi ki a kiszemelt tárgyat (A zsebtolvajok előnyösnek tartják a zipzáras vagy a mágneszáras táskákat, míg a csatos
kivitelűvel nehezebben boldogulnak).

Ne váljon a zsebtolvajok áldozatává!
A tömeg a zsebtolvaj vadászterülete. Ne tegyen értéket ruházat
vagy táska külső részébe, zsebébe, táska tetejére!
A pénztárcát ellenőrizhető, biztos helyre tegye (pl. a kabát belső
zsebe, vagy olyan zárt táska, melyet a kézre erősít, viszonylag
biztonságos tárolási helyek a ruházat alatt nyakba akasztott,
vagy elöl hordott táskák)!
Legyen óvatos a piacokon, utcán vásárolt árukkal és a visszajáró
pénzzel, mert a bankjegyek nem mindig valódiak!

Ha mégis megtörténne...
Ha megtörtént a baj, hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette
az elkövetőt, próbáljon arra koncentrálni, hogy megjegyezze
személyleírását. Ez nagyon nehéz éles helyzetben!
Anyagi és egyéb (nem pénzbeli) támogatásért forduljon bizalommal az alábbi szervhez:
Bűnmegelőzési, Mediációs és Áldozatsegítő Osztály
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 9.
E-mail: pest@igazsagugy.gov.hu
Telefon: (1) 7000-950
Vezető: dr. Zombor Ferenc osztályvezető
Ügyfélfogadás
Jogi segítségnyújtás:
Hétfő: 13:00 - 17:30
Szerda: 09:00 - 13:00
Csütörtök: 09:00 - 12:00
Áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás:
Hétfő: 13:00 - 17:30
Kedd: 09:00 - 15:30
Szerda, csütörtök: 09:00 - 13:00
Ingyenes rendőrségi segélyhívó: 107,112

Jó tanácsok otthonunk védelméért a
vakáció ideje alatt
Egész évben erre az egy-két hétre 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 internetes közösségi
portálokon.

esetleg távollétünk időtartamát. A legszebb nyaralás is
rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy betörtek otthonunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták emléktárgyainkat.

Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszélynek tesszük ki biztonságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy fényképet posztolunk a nyaralásról. Ezáltal akaratlanul is kiszolgáltatjuk otthon
hagyott értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott bűnözőknek,
akik egy kis utánajárással könnyedén kideríthetik címünket,

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

Mit tehetünk a kellemetlenségek
megelőzésére?

A nyaralás örömeit közösségi oldalunkon utólag osszuk meg
barátainkkal!
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Az utazás részleteit ne nyilvánosan, hanem otthon beszéljük
meg! A tömegközlekedési eszközön, munkahelyen, nyilvános
felületen folytatott egyeztetés bárkinek a fülébe juthat!
Zárjuk be az összes nyílászárót! A magasabban található
ablaknál égve hagyhatunk kis fogyasztású lámpát, a földszinti,
könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos ablakon, 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.

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 szolgálhat a felkutatandó
értékek vonatkozásában. Ha megtörténik a baj, a nyomozást és
a biztosítási ügyintézést megkönnyítheti, ha összegezve vannak
a keresett értéktárgyak!
Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször elhaladni
a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, és ne féljen értesíteni a rendőrséget az ingyenesen hívható
107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Amennyiben van, aktiváljuk a riasztót!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Érdemes vagyonleltárt készíteni, melynek során egy füzetben

Legyen gyermekünk a szünidőben is
biztonságban!
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?

Zelk Zoltán szavai a nyár felhőtlen időtöltésére hívják
fel a figyelmet, azonban
nem feledkezhetünk meg
arról, hogy ezen időszak
többszörösen
hordozza
magába a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az
egész napos felelősség a
családokra hárul.

A nyári vakáció nem csak az
örömöt, gyakorta a túlzott
Lepkét fogjunk
felszabadultságot is jelenti,
vagy horgásszunk?
főleg az arra „fogékony”
gyermekeknek. A táborozVagy mégiscsak
tatások mellett alakulhat
hegyet másszunk?
úgy, hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a bizAkár erdő,
tonságos falak között
akár folyó:
megoldani, így a szabadban
gyönyörű a
töltött szabadság érzése
során csemeténk figyelvakáció.
metlenebbé, könnyelművé
(Zelk Zoltán)
válhat. A statisztikák szerint
az iskolai szünidőben, s
főként nyáron ugrásszerűen megemelkedik a gyermekkori balesetek száma.
Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő
során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondoljuk
végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre, s még időben hívjuk fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket.
Erősítsük gyermekünkben a felelősségtudatot, mely során térjünk ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy tetteiért vállalnia kell a felelősséget! Úgy tanítsuk meg a gyermekeket a biztonságra, hogy mi magunk jó példát mutatunk nekik.

Néhány jó tanács!
Adódik úgy, hogy ameddig a szülő dolgozik a gyermek játszótérre, barátokhoz, ismerősökhöz látogat el. Minden esetben
beszéljük át közösen gyermekünkkel, hogy csak az előzőleg
megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés időpontját
határozzuk meg.
Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedik gyermekünk, ne feledjük vele átbeszélni a közlekedési szabályok
betartását!
Kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával viseljen
védőfelszerelést, bukósisakot.
Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idegenekkel szemben
legyen körültekintő. Tudjon nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri, kísérje el valahova, mert mutatna, vagy adni
szeretne neki valamit.
Tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben, ha egyedül
tartózkodik otthon, ne engedjen be a lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja el, hogy
egyedül van otthon.
Otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében
beszéljünk a gyermekünknek a villamos berendezések szakszerű használatáról.
Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak
annyit tartson magánál, amennyit feltétlenül szükséges.
Tanítsuk meg gyermekünknek, hogy otthonról történő elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne
tegye látható helyre (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen
hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizetlenül vagy
lezáratlanul.
Közösen beszéljük meg, ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve veszély esetén fordulhat.
Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb telefonszámokat, amelyekre veszélyhelyzetben szükség lehet: mentők: 104, rendőrség:
107, tűzoltóság: 105, segélyhívó: 112
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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