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„Ki tudom számítani az égi-
testek mozgását, de kiszámít-
hatatlan az emberi őrület.” 

(Sir Isaac Newton) 
 
Pénzt vagy életet? Mit válasz-
tott és mit választ a világ erre a 
kérdésre? Az a helyzet, hogy 
sajnos senki sem választja az 
életet, hacsak nem a saját és 
közvetlen szerettei életéről van 
szó. Mindenki, mindig és most 
is a pénzt választja. A „gazdasá-
got”. 

Ha megkérdezzük az embe-
reket erről, nem fognak igazat 
mondani. Mindenki azt mond-

ja, ő Jézust kiáltott, de a tömeg végül mégis mindig Barabást mond. 
A tömeg mi vagyunk, a politika és az úgymond gazdaság. 

Én a tudománynak hiszek. Az igazolt tények utolsó, fogyatkozó 
morzsái, mai, hitekre, véleményekre, érdekekre alapuló, médi-
avezérelt világunkban már csak a tudomány egyes zugaiban lel-
hetők fel és persze az élet leghétköznapibb mozzanataiban. A 
mostani járványhelyzetben csak a tudomány tud valódi segítséget 
nyújtani. A tudomány képes vakcinát fejleszteni, a tudomány képes 
gyógyítani, a tudomány képes előre jelezni, a tudomány képes 
feltárni az okok és következmények láncolatát. 

A világ valaha élt egyik legnagyobb tudós lángelméjével, Sir Isaac 
Newtonnal kapcsolatban manapság gyakran lehet olvasni, hogy ő 
is karanténban, „homeoffice”-ban alkotta meg tudományos 
elméletei és felfedezései javát. 

Ez valóban így van. Ahogy ezt Daniel Defoe is megírta1, 1665-ben 
kitört a nagy londoni pestis. Minden harmadik ember meghalt, a 
megszokott élet helyét átvették a kényszerintézkedések. Még a 
kereskedők is csak úgy számolták meg a pénzt, ha előtte forró ecet 
gőzébe tartották. Nyáron bezárt a Cambridge-i Egyetem is, és 
Newton, no meg másik kétszázezer ember, aki megtehette, 
Londonból vidékre menekült. A tudós a következő két évben 
otthon dolgozott a matematikai analízis, optika és tömegvonzás 
fizikai törvényszerűségeinek megismerésén. Ma ezeket a 
törvényeket tanítják az iskoláinkban, pontosabban ezeket a 
törvényeket tanulják a diákok otthon, távtanulás formájában. Hogy 
valódi példa-e számunkra Newton, abban nem vagyok biztos, te-
kintve, hogy kevesen engedhetjük meg magunknak, hogy évekre 
elvonuljunk, és hát legtöbben zsenik sem vagyunk. 

Van azonban Newton életének egy másik szakasza, amiről 
kevesebben tudnak. A járvány után Newton 1696-ban a királyi 
pénzverde igazgatója lett. Akkoriban virágzott a pénzhamisításnak 
egy minősített esete. Az akkori pénzérméknek magas volt az arany- 
és ezüsttartalma. A pénzváltók, hitelezők és kereskedők minden 
egyes kezükön átmenő érme szegélyéből lereszeltek, vagy levág-
tak keveset, és az így apránként keletkezett morzsalékot 
Franciaországban eladva jelentős vagyont tudtak összecsenni. A 
vételi és eladási kamat közötti különbség azóta is a francia marge, 
azaz szegély nevet viseli ennek a szokásnak emlékére. 

Newton azon kívül, hogy kinyomozta és halálra ítéltette a 
pénzreszelőket, kitalálta, hogy hogyan tudja kizárni a pénzreszelős 
csalást. Begyűjtette az ország összes pénzérméjét, aminek folytán 
Anglia egy ideig pénz nélkül működött, majd beolvasztatta az 
összes érmét és újakat veretett. Az új érmék éle recés lett, így egy-
ből látszott, ha valaki megpróbálkozott a reszeléssel. Azóta recés a 
pénzérmék széle. 1705-ben Anna brit királynő Isaac Newtont ezért 

a hazafias tevékenységéért lovaggá ütötte. Sir Isaac tehát nem a 
mozgástörvények és a gravitáció, hanem a pénzreszelés miatt lett 
sir. 

Sajnos a világ ma már a legkevésbé sem figyel és nem is figyelt a 
tudományra. A tudomány bonyolult, drága, és a gyors pénzkereset-
nek számtalan jobb módja van, mint a tudomány finanszírozása. A 
mostani járványhelyzet, és számtalan más, komoly probléma 
megelőzhető lett volna. De világunk nem előzte meg, inkább a 
gyors pénzt választotta. És most, hogy benne vagyunk a bajban, 
most sem a tudomány, hanem a gazdaság és a politika határoz 
meg mindent. De ennek árát azért meg kell fizetni. 

A tudomány mai ismeretei szerint a járványt okozó vírusra nincs 
vakcina. Nem tudjuk, mikor lesz, ha lesz egyáltalán, és azt sem 
tudjuk, hogy ha lesz, akkor azt mennyi idő alatt lehet legyártani és 
mikorra jut el hozzánk. Az a helyzet, hogy nem számíthatunk erre. 
Nincs bizonyosság, csak reménykedés van. 

Azt sem tudjuk, hogy mekkora a baj valójában. Nem ismerjük a 
betegséget, nem tudjuk, hogy valójában hol is tart, mekkora a 
járvány kiterjedése és mekkora a tényleges baj. Lehet jóval na-
gyobb, mint most sejtjük és lehet akár lényegesen kisebb is. Ahhoz, 
hogy valódi információhoz jusson a tudomány, nagyon komoly, 
átfogó kutatásra lenne szükség. És még akkor is ott lenne a hite-
lesség és nyilvánosság nagy kérdése a kutatás eredményével kap-
csolatban. 

Ez a betegség nem okoz látványos jelenségeket. Ha pestis vagy 
lepra lenne, és látványosan megjelenne az embereken, máshogy 
reagálnánk. Mindenki betartana minden szabályt egy fele ilyen 
súlyos betegséggel kapcsolatban is, ha annak jelei undorító 
kelésként mutatkoznának meg az emberek arcán. Ez azonban egy 
rejtőzködő betegség. Most csak közvetett ismereteink lehetnének 
a fertőzöttség mértékéről, de sajnos jelenleg még azok sincsenek. 
Így nem marad nekünk más, mint a hit. Hiszünk-e, és ha hiszünk, 
kinek? Melyik megalapozatlan, igazolatlan véleményt fogadjuk el a 
médiából, és melyiket utasítjuk el, mert érdekeinkkel ellentétes 
vagy sérti hitvilágunkat? Ezért ismét nem a tudomány, a tudás és a 
tények alapján döntünk, hanem vélemények, érdekek, politikai 
meggyőződések alapján, és életbe lép az alap kijelentés, hogy 
mindig a pénzt választjuk, hacsak nem a saját életünkről kell dön-
tenünk. 

A járvány közepén járunk. Vagy az elején. Vagy a végén. Senki nem 
tudja. Mindenesetre az emberek széles tömegeinek kezd elfogyni a 
pénze. Az emberek széles tömegei unták meg a korlátozásokat. A 
politikusok tudják, hogy ha így megy tovább, akkor lassan tömeges 
elégedetlenségek lesznek, ezért arra kényszerülnek, hogy lazít-
sanak a megszorító szabályokon, akár azon az áron is, hogy a meg-
betegedések újra terjedni fognak. „Beindítják a gazdaságot, 
újraindítják az országot, a világot”, ahogy ezt a napokban minden-
hol olvasni lehet. 

A terv a következő. 

A világ újraindul. Aztán majd meglátjuk. 

Ha a vírust kérdeznénk minderről, akkor azt a választ adná, hogy ha 
lehet, akkor ő szívesen fertőzne tovább. Ha a tudományt 
kérdeznénk, azt válaszolná, hogy a restart fölöttébb kockázatos 
játék. Sőt, pontosan ezt a választ adta és adja erre a kérdésre a 
tudomány. Arra azonban a tudomány nem tud válaszolni, hogy mi 
legyen a vakcina felfedezéséig a társadalomban keletkező feszült-
séggel, amitől a politika oly nagyon fél. Vakcina akkor lesz, ha 
elkészül. Ennél többet most nem lehet mondani, hiába kérdezzük, 
hiába hajszoljuk a tudósokat. Tudományos tény, hogy valós ered-
ményhez hosszú időre van szükség. Ezért kellett volna évtizedekkel 
ezelőtt sokkal több pénzt tenni a kutatásokba. Sajnos időt még 
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pénzért sem lehet venni. A már eltelt idő elveszett, és az a pénz, 
aminek például a víruskutatásban kellene lennie, most okostele-
fonokban, applikációkban, tetoválásokban, szilikonmellekben, 
kerékpárutakban, alufelnikben és kampányplakátokban van. Meg 
még millió és millió „elengedhetetlenül fontos” dologban, ami 
beelőzte a tudományos kutatást. Így jártunk. Mi döntöttünk így. 

A világ, a politika és a politikusok az elmúlt néhány évtizedben 
megváltoztak. Ma a médiademokrácia korát éljük, ami közelebb áll 
egy valóságshow-hoz, mint az ókori Athén államformájához. A 
médiademokrácia, mint módszer, idiokratikus rendszert épít. 
Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy ennyire ostoba 
emberek kerüljenek ennyire fontos pozíciókba. Donald Trumpnak2, 
az Amerikai Egyesült Államok elnökének természettudományos 
alapismeretei nem érik el egy átlagos magyar hatodikos általános 
iskolás tudásszintjét, sőt, még az elégséges, azaz kettes szintjét 
sem. De járványügyben mégis ő egy döntő tényezője a mi szép, új, 
globalizált világunknak. Ez baj. És látlelet beteg világunkról, 
valamint előrevetíti szerény esélyeinket a későbbiekre nézve. 

A járványt okozó Kína – egy mutáns kommunista ország – nélkül a 
világ egyetlen országa sem tudna a legcsekélyebb mértékben sem 
védekezni. Ugyanis mindent, az égvilágon mindent Kínában gyárt 
a világ. Valamikor ugyanis a világ legkapitalistább országainak 
leghatalmasabb multijai úgy döntöttek, hogy a világ minden 
gyártásának a legeslegjobb helye a világ akkor még legkommu-
nistább helye: Kína. A pénz mellett döntöttek, természetesen a 
szavazók, azaz a mi megkérdezésünk nélkül. Erre a mindent 
meghatározó lépésre ugyanis a demokrácia szabályai nem 
vonatkoztak. 

A világ megváltozott. A demokrácia a média megváltozásával és 
kiterjedésével önmaga paródiája lett. Közhely, hogy nincsenek már 
tények, nincs igazság, csak médiamanipuláció, propaganda van és 
érdekek. A tömegek Barabást kiáltanak, a média pedig felemeli a 
tömeget. 

A gazdaság nem önálló létező. Nincs olyan, hogy gazdaság. 
Emberek vannak. Élő emberek és az ő tevékenységeik. Velük újra 
lehet építeni a világot. Nélkülük a gazdaság értelmetlen. Így gon-
dolkodunk mi, egyszerű emberek. 

A gazdaságnak azonban más a logikája és a gazdaság gazdái és 
haszonélvezői máshogy gondolkodnak. Számukra amiből sok van, 
az értéktelen. És miből van sok? Egyre több? A Kínában gyártott 
tömegtermékeken kívül emberből. Ezért az ember, a kínai ter-
mékhez hasonlóan olcsó. Nem is ember már, csak erőforrás. Annak 
az erőnek a forrása, ami munka révén fenntartja a rendszert, termeli 
a GDP-t. A GDP nem túl bonyolult dolog, a pénz pörgését jelenti, 
ahogy kézről kézre vándorol. És miért is fontos a GDP? Amiért a 
kamat és a pénzreszelék. Amikor a pénzt kézről kézre adjuk, az 
jelenti a gazdaság mozgását. Minden ilyen átadásnál, minden 
pénzegységből lecsippentenek valamicskét. A lecsippentésnek 
számos módja van, de a legjellemzőbb megjelenési módja ennek 
az általános forgalmi adó, a méltán népszerű Áfa. Korunk 
pénzreszelése, amihez hasonló jelenség ellen a karanténból ki-
szabadult Newton küzdött, vagyis a lehulló apró digitális 
pénztörmelék összegyűjtésének intézményesített formája. 

Ha megáll a pénzpörgetés – márpedig mióta kitört a kínai eredetű 
világjárvány, lelassult a pénzpörgetés –, a gazdaságok meg-
gyengülnek, fogy a morzsalék. Sajnos legelőször a leggyengébbek, 
legelesettebbek és a hatalom szempontjából legkevésbé fontosak, 
az úgynevezett emberek érzik ezt meg. Akikből a legtöbb van. 
Utána a kisvállalkozások, magánzók, a szolgáltatók. És végül a leg-
nagyobbak. Belőlük nincs olyan sok, ezért igen fontosak a hatalom 
felől nézve. Mielőtt ezek a szereplők is elkezdenék komolyabban 
megérezni a válságot, a politika „visszakapcsolja a gazdaságot”. 
Nagyjából mindegy, hogy ennek milyen ára lesz. A másik lehetőség 
ugyanis a rendszer teljes összeomlása lenne. 

Ma, az általános médiademokrácia korában nagyon könnyű végre-
hajtani mindezt. Tudósok hangját nem halljuk, senki nem ismeri az 
igazságot, a tényeket, vagy ha mégis, akkor nem képes megérteni. 
Amit hallunk, az propaganda, médiakommunikáció. Tudományos 

és igazolt tények helyett tehát csakis véleményeket, hiedelmeket 
fogunk megismerni, hacsak mi magunk nem vagyunk tudósok 
vagy nem vagyunk tűzközelben. 

Előfordulhat, hogy úgy lesz vége a járványnak, ahogy elkezdődött. 
Fogalmunk sem lesz róla, hogy valójában mi is történt. Ha ugyan 
egyszer vége lesz a járványnak, és nem csak az fog történni, hogy 
egy idő után egyszerűen egyre kevesebbet beszélünk róla. Tudás 
és tények nélkül végül ez is csak egy sztori, egy a sok közül, ami a 
médiából ránk dől, egyenértékű az új csodafogyiporral vagy egy 
aranylábú focista leigazolásával. 

Az a helyzet, hogy nem a történelemnek lett vége, ahogy 
Fukuyama3 jósolta, csak a felvilágosodás korának, és benne 
vagyunk az új középkorban, ahogy ezt Umberto Eco4 helyesen 
előre látta. 

Mit tehetünk mi, egyszerű emberek? Keseregjünk? Lázadozzunk? 
Vagy bújjunk el? Hát, egyik sem tűnik hasznos és célravezető 
megoldásnak. Inkább próbáljunk meg józanul gondolkodni! 
Kivételes helyzetben vagyunk, ugyanis vannak használható 
ismereteink. Használjuk azt az általános iskolai tudást, amiről annyit 
hallhattuk az elmúlt évtizedekben, hogy:„Mire fogom én ezt 
használni az életben?” Hát erre. Hogy túléljünk nehéz helyzeteket. 
Hogy értsük, mi történik körülöttünk, hogy meg tudjuk külön-
böztetni egy valódi tudós gondolatait egy idióta lázálmaitól. Ne 
feledjük, mindenki, aki Magyarországon járt általános iskolába, 
elvégezte a hat osztályt egy erős kettessel, többet tud a ter-
mészettel összefüggő tudományokról, mint az Egyesült Államok 
elnöke. Tudunk számolni, hát számoljunk! Tudjuk, hogy kb. hány 
magyar él közös karanténunkban, látjuk a járvány számait, látjuk 
azt is, hogy más országokban mi történt. Tudjuk, hogy attól, hogy 
valamit nem látunk, az még bizony ott van, csak nagyon kicsi. 
Tudunk különbséget tenni baktérium és vírus között. Tanultunk 
Semmelweisről, tudjuk, hogy megéri megmosnunk a kezünket. 
Nem vagyunk oly ostobák, mint az amerikai elnök, így nem isszuk 
meg a hypót belső tisztulásért. Tudjuk, hogy a maszk jó, mert az 
valami, ami két ember között van és felfogja a cseppfertőzés jelen-
tős részét. A szuper maszkok a fertőzés 99%-át, a gyengébbek, házi 
készítésűek ennél kevesebbet, de felfognak. Mi még képesek 
vagyunk gondolkodni. Aki pedig valamivel még többet szeretne 
tudni, hallgasson valódi tudósokat. Hallgassa meg például az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében lezajlott, 
„A járványmatematikai és egyéb kutatások szerepe a koronavírus-
sal szembeni védekezésben” című elgondolkodtató előadásokat. 
Elérhetők a Youtube-on.5 

Úgyhogy bármi is történik a következő napokban, hetekben, 
legyen bármilyen lazítás, feloldás is, arra kérek, sőt, bíztatok min-
denkit, hogy amíg nem kapta meg a védőoltást – és az nem holnap 
lesz –, addig viselkedjen úgy, mint aki egy járványban él. Merthogy 
pont egy járványban élünk. 

Egyesek szerint a szabadság az önként vállalt fegyelem. A szabad-
ság értelmezhetetlen kötelességek nélkül. Éljünk ennek megfele-
lően, hogy a GDP kergetése közben is minél többen egészségesek 
maradhassanak, és lehetőleg ne kelljen elveszítenie senkinek az 
életét mások szabadossága és pénzhajhászása miatt. A hamarosan 
apránként visszakapott szabadság felelősséget is jelent. 

Érdeklődve várom a „Nagy Újraindítást”. Jó egészséget! 

Deltai Károly 

polgármester, helyi védelmi parancsnok 

Források: 
1. Daniel Defoe: A Londoni pestis, Európa, Budapest, 1978 ISBN: 9630713500 

2. https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/trump-inject-disinfectant-
bleach-coronavirus.html 

3. Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember, Európa, Budapest, 
1994 ISBN: 963075648X 

4. Umberto Eco: Az új középkor, Európa, Budapest, 1992 ISBN: 9630754142 

5.  www.youtube.com/watch?v=q7vnYyzm00g&feature=emb_logo&fbclid=Iw 
AR0_jhdJCNKIgzpDKFxX7DuURmtWoFsA1y5y27kwq_iUF4Exadhc_6OVLyQ
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Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok a járvány ide-
jén. Erről írt megkeresést a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége is a Kormánynak, kiemelve, hogy a legnehezebb hely-
zetbe a kis-közepes települések kerülhetnek. Mi épp ide tartozunk. 

A választásokat követő 6 hónapon belül minden képviselő-
testületnek el kell fogadnia egy, a választási ciklus egészére szóló 
gazdasági programot. Ez egy terv, aminek alapja a választás idején 
megfogalmazott program, amelynek végrehajtására felhatalmaz-
tak a választók. 

A programot akkor is el kell fogadni, ha közben kitört a 
világjárvány. A rendkívüli helyzetben a határozatokat és ren-
deleteket a polgármester alkotja meg. A járvány kihirdetése óta az 
egyszemélyi vezetés törvény adta kötelességem. A döntések 
felelősségének vállalása azonban nem jelenthet önkényt. 
Folyamatosan igyekszem egyeztetni különböző körökben minden 
döntés előtt. A testülettel informálisan konzultálva az eredetileg 
megfogalmazott programot jóváhagytam. Azonban egyértelmű, 
hogy a program abban a formában már nem hajtható végre, ezért 
egy preambulumot írtam elé, ami egyértelművé teszi, hogy a 
járvány után új, a csak akkor megismerhető feltételekhez igazodó 
programot kell majd alkotni, hisz a világ időközben megváltozott. 

Eleve feszesre tervezett költségvetésünk számos váratlan járványü-
gyi kiadással terhelődött. Központi forrást, támogatást a járvány 
elleni védekezéshez nem kaptunk. Ennek a feladatnak a terhei 
nehezen kalkulálhatóak, év végéig várhatóan 5 és 10 millió forint 
közötti összegről beszélhetünk. 

Kaptunk ezzel szemben jelentős elvonásokat. Elvonták a gépjár-
műadó eddig helyben maradó részét, és az eltöltött vendégéjsza-
kák utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell meg-
fizetnie. Összességében ez húszmillió forint körüli elvont tételt 
jelent az idei évben. 

Előreláthatólag csökkennek az adóbevételek is. Első helyen az 
iparűzési adó. Ennek csökkenése év végéig még csak becsülhető. 
Egyéb adóbevételeink sem fognak a tervezett időben és mérték-
ben beérkezni, ami cash flow problémákat jelenthet. Egyéb – bér-
leti és behajtási engedély – bevételeink is már most látható 
mértékben, radikálisan csökkenni fognak. 

Ennek megfelelően előkészítettünk egy veszélyhelyzeti költ-
ségvetés-módosítást, amit később még tovább lehet módosítani, 
de ami középtávon kezeli a helyzetet. Kiadásainkat radikálisan  
visszafogjuk, amit lehet, halasztunk, de fenntartjuk az összes rend-
szer működését, bízva az újraindulásban. 

A vészköltségvetés abból a szempontból is indokolt, hogy a 
járvány után az újraelosztást nem a polgármester egy személyben, 
hanem ismét a teljes képviselő-testület tudja meghatározni. 
Polgármesterként a veszélyhelyzeti joggyakorlat idején az 
egyszemélyi döntések körét igyekszem minimalizálni, és valóban 
csak a járvánnyal legszorosabban összefüggő vagy egyéb törvény 
adta kötelezettségből eredő kérdésekre szűkíteni. 

Deltai Károly 
polgármester, helyi védelmi parancsnok 

Karantén gazdálkodás 

Kedves Telkiek! 
 
Az utóbbi hétvégékre – és a Kormányinfón elhangzottak alapján 
a május 1-jei hosszú hétvégére is – a fókuszált és tömeges 
közterületi jelenlét elkerülése miatt az erdőlátogatás egyes 
megközelítési útvonalait – melyekre a népszerű turista-appliká-
ciók irányítják a kirándulókat – lezártuk a nem telki illetőségűek 
számára. 

Az erdő más megközelítésekkel látogatható maradt számukra is, 
de nem Telki belterületén keresztül. Ugyanígy látogatható az 
erdő mindenki számára hétközben is, és ekkor mindenki 
számára kedvezően megoszlik a terhelés. Tehát a korlátozás csak 
néhány megközelítési lehetőségre vonatkozik, csak heti néhány 
órán át tart és csak a távolból érkezőket érinti. Telkiek számára ez 
a rendelkezés nem jelent korlátozást, bár szeretném kérni, hogy 
az erdőt a szükséges óvintézkedések betartásával látogassák! 

Továbbra is életben vannak az országos és helyi járványügyi 
előírások a csoportosulásokkal, közterülethasználattal, üzlet- és 

közintézmény látogatásokkal kapcsolatban. Kérek mindenkit, 
szíveskedjenek betartani ezeket! 

Szombaton az építkezések továbbra sem végezhetnek munkát 
a kiemelt, közcélú beruházásokon, illetve a sürgős üzemzavar 
elhárításon kívül. 

Országos tűzgyújtási tilalom van, kérem ezt is tartsák be! A 
szárazság miatt gyúlékony az aljnövényzet és az erdő is. 

A tavaszi jó idő könnyen feledteti velünk, hogy a járvány kellős 
közepében vagyunk. Fáradunk is, ingerküszöbünk magasabban 
van, nehezebb betartani a józan óvintézkedéseket, mégis min-
denkit arra kérek, hogy ne lazítson, őrizzük meg eddigi 
fegyelmezettségünket! Az alacsony betegszám az eddigi 
lépéseknek és a kitartó önfegyelemnek köszönhető. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

Deltai Károly 
polgármester, helyi védelmi parancsnok 

Hétvégi korlátozások 

Az utóbbi hetekben érdemi változás nem történt Telkiben a fer-
tőzöttek és karanténra kötelezettek számában. Az április 16-i 
adatok alapján négy címen rendelt el a járványügyi hatóság 
karantént. Ebből három esetben külföldről hazatérés miatt. 

Egy igazolt fertőzöttünk van és további néhány fertőzésgyanús 
eset, akiknél folyamatban van az egészségügyi vizsgálat. Több 
korábbi fertőzésgyanú esetében beigazolódott, hogy nem 
koronavírusról volt szó, és néhány karantén lejárt külföldről ha-
zatérők esetében, szerencsésen, fertőzés nélkül. 

Járványügyi jelentés 
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Az MLSZ-szel kötött megállapodás 
módosítása 
 
A képviselő-testület döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség, az 
MLSZ Edzőcentrum és Hotel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és 
a Telki Község Önkormányzata között 2017. július 17-én aláírt 
együttműködési megállapodás módosításáról. 
 

2019. évi költségvetési rendelet 
módosítása 
 
A testület döntött a 2019. évi költségvetési rendelet módosítá-
sáról. 
 

Főépítészi megbízás kérdése 
 
A képviselő-testület szakmai munkájának elismerése mellett, 
társadalmi megbízatásban végzett munkáját megköszönve 
tudomásul vette Varga Béla lemondását a Telki Főépítészi meg-
bízásról. 

A testület 2020. március 10-től határozatlan időtartamra szóló 
megbízási szerződés aláírásáról döntött a Modulárt Tervező és 
Kivitelező Kft-vel Telki község főépítészi feladatainak ellátására. 
A szerződés keretében a főépítészi feladatokat Láris Barnabás 
okleveles építészmérnök fogja ellátni. 

 
 

Április 6. 
 
Telki Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló, 40/2020 (III. 11.) Kormányrendeletre, valamint a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló, 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésére hivatkozva – miszerint veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja – április 6-án az alábbi 
határozatok elfogadásáról döntött. 
 

A HÉSZ-módosítás egyeztetési  
szakaszának lezárása 
 
Telki Község Polgármestere a Helyi Építési Szabályzat 
módosítása tárgyában lefolytatott partnerségi, lakossági, 
valamint az államigazgatási, és a szomszédos önkormányza-
tokkal történt véleményezés során beérkezett véleményeket, 
valamint az azokra adott tervezői válaszokat elfogadta, ezzel a 
településfejlesztéssel, településrendezési és településképi fela-
dataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 
10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete alapján a partnerségi 
véleményezési szakaszt, valamint az államigazgatási egyeztetés 
véleményezési szakaszát lezárta. 

Beiskolázási terv elfogadása 
 
A polgármester határozatával döntött arról, hogy tudomásul 
veszi a Telki Zöldmanó Óvoda 2020. évre vonatkozó beiskolázási 
tervét. 
 

Projektmenedzseri munkák ellátása 
 
A polgármester úgy határozott, hogy a Telki, Zöldmanó Óvoda 
pályázati forrásokból megvalósuló, homlokzati hőtechnikai 
korszerűsítéséhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Rexagon Bt-t bízza meg. 
 

Bérlakás bérleti joga 
 
A polgármester döntött a Telki, Zápor utca 7./b szám alatti  
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének személyéről. 
 

Közalkalmazottak áthelyezése 
 
A polgármester 2020. április 20-i dátummal jóváhagyta a Telki 
Község Önkormányzatánál foglalkoztatott közalkalmazottaknak 
– a könyvtárosnak és közművelődési asszisztensnek – a 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár intézménybe 
történő áthelyezését.  
 

Zöldterületek gondozása 
 
A polgármester a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata 
alapján döntött az „Extenzív és intenzív zöldterületek gondo-
zása” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. 
törvény 81.§ szerint – meghirdetett közbeszerzési eljárás ered-
ményes lezárásáról, és a Hambuch Kert- és Parképítő Szolgáltató 
Bt. ajánlattevő nyertesként történő kijelöléséről. 

 
Közterület-fenntartási feladatok 
 
A polgármester döntött arról, hogy a „Telki község közigazgatási 
területén belül történő településüzemeltetési és közterület-fenn-
tartási feladatok elvégzése” tárgyban – a közbeszerzésekről 
szóló, 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b.) pontja 
alapján – meghirdetett közbeszerzési eljárást eredményesen 
lezárja, és Szabó Sándor EV-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
 

Kátyúzási munkák 
 
A polgármester döntésével jóváhagyta a „Telki Község 
Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020-2024. évi fenn-
tartási, kátyúzási munkái” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló, 
2015. évi CXLIII. törvény 82.§ szerint – meghirdetett meghívásos 
közbeszerzési eljárás eredményes lezárását, és nyertes ajánlat-
tevőként a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. kihirdetését. 
 

Támogatások felhasználása 
 
A polgármester elfogadta a társadalmi szervezetek 2019. évi 
támogatásának felhasználása tárgyában benyújtott beszá-
molókat. 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről 
 

Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból 
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Társadalmi szervezetek támogatási 
kérelme 
 
A polgármester döntött arról, hogy a veszélyhelyzettel összefüg-
gő költségvetési átcsoportosítások várható hatása miatt a tár-
sadalmi szervezetek támogatási pályázatairól szóló döntést a 
veszélyhelyzet megszűnésének idejéig részben felfüggeszti. 
Döntést mindösszesen a Telki Polgárőrség kérelme tekintetében 
hozott, mivel a veszélyhelyzet ideje alatt a polgárőrség kiemelt 
feladatot lát el a településbiztonság fenntartása terén. 
 

Díjemelés kérdése takarítási szolgáltatás 
kapcsán 
 
A polgármester úgy határozott, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda, a 
Telki Polgármesteri Hivatal, a Telki Orvosi Rendelő, a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtár épületeinek napi takarítási, 
valamint nagytakarítási munkálatainak elvégzésére vonatkozó 
szerződéses díjak emelésére vonatkozó javaslatot a veszélyhely-
zet megszűnését követően tárgyalja majd meg a testület. 
 

szb 

Fontos elérhetőségek 
 

Folyamatosan frissülő helyi tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan:  
https://www.telki.hu/koronavirus 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 
 06-80-277-455, 06-80-277-456 

Bejelentés, érdeklődés emailben: koronavirus@bm.gov.hu 

A telki háziorvos telefonszáma: 06-26-920-821, 06-20-372-2800 

Orvosi ügyelet telefonszáma (naponta 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig, valamint a hétvégéken 0.00-24.00): 
 06-23-451-731, 06-23-451-920 

A mentők telefonszáma: 104, 112 

Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők az alábbi weboldalakon:  
https://koronavirus.gov.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus 

Helyi vészhelyzeti - kifejezetten a Telkiben élők gondjainak megoldása kapcsán működő - 0-24 órás 
koronavírus segítségnyújtó telefonszám: +36-70-674-3656.  Aki idős, egyedülálló vagy karanténban van 
Telkiben és segítséget kérne, kérjük, ezen a telefonszámon jelezze! 

Ügyfélfogadási korlátozás  
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri Hivatalban a koronavírus járvánnyal össze-
függésben járványügyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként az ügyfélfogadást 2020. március 
10-től korlátoztuk. 

Kérjük az Ügyfeleket, törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában intézzék 
el, csak a legszükségesebb esetben történjen személyes ügyintézés! 

-     Adóügyben felvilágosítás telefonon, a 06-26-920-807 vagy 06-26-920-817 telefonszámon vagy az ado3@telki.hu és 
ado2@telki.hu e-mail címen, 

-     műszaki ügyintézés telefonon, a 06-26-920-802 vagy a 06-70-429-7267 telefonszámon, 

-     behajtási engedély ügyintézés a muszak@telki.hu e-mail címre elküldött kérelem és engedély alapján, 

-     anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818 (anyakönyv), a 06-26-920-808 (igazgatás) telefonszámon, illetve az 
anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu e-mail címen, 

-     gyermekétkezési ügyintézés telefonon, a 06-26-920-806, a 06-70-429-7258 számon vagy a munkaugy@telki.hu e-mail címen, 

-      iratleadás postai úton vagy csak és kizárólagosan a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges. 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 

Telki Polgármesteri Hivatal 
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Önkormányzati tájékoztató 
plakátok 
 
A Telki Önkormányzat a rendkívüli járványügyi helyzetben 
kiemelten fontosnak tartja a lakosság minél szélesebb körű 
tájékoztatását az új típusú koronavírushoz kapcsolódó leg-
fontosabb tudnivalókról. 

A hét elején az önkormányzat jóvoltából újabb koronavírussal 
kapcsolatos tájékoztatók kerültek ki több telki buszmegállóba. A 
plakátok a járványügyi helyzetben szükséges legfontosabb 
tudni- és tennivalókról, valamint a kiemelt központi és helyi 
elérhetőségekről (honlapok, telefonszámok, emailcím) tájékoz-
tatják a lakosságot. 

Az önkormányzat korábban minden háztartásba eljuttatott egy 
Járványügyi Kisokost, és több más csatornán (Facebook, Telki 
Napló, szórólap, stb.) is tájékoztatja a telkieket. Ezek mellett a 
Telki Portál folyamatosan beszámol az új típusú koronavírussal 
kapcsolatos legfrissebb helyi és közérdekű hírekről. 

Az aktuális intézkedésekre (pl. erdőkbe történő kijárási szi-
gorítás, helyi korlátozások, stb.) sokszor egy napon belüli 
hatállyal sor kerül, ezért kérjük, mindenki figyelje rendszere-
sen a www.telki.hu honlapot és a telki Facebook-csopor-
tokat! 

 

Újabb védőfelszereléseket 
kaptak a telki háztartások 
 
A március utolsó napjaiban lezajlott akcióhoz hasonlóan április 
végén ismét védőfelszereléseket juttatott el Telki Önkormány-
zata a helyi háztartásokba. 

A szájmaszkot, egy pár szilikon kesztyűt és egy rövid járványügyi 
tájékoztatót tartalmazó csomagok összeállítását, valamint 
kézbesítését a Telki Polgári Védelem önkéntesei végezték, védő-
felszerelésben, a higiéniai szabályok maximális betartásával. 

Az önkéntesek igyekeztek mindenhová becsöngetni, és átadni a 
csomagot, természetesen betartva az előírásokat. Ahol nem 
voltak otthon, ott a postaládába tették bele vagy máshogy 
oldották meg a célba juttatást. Nem hagytak csomagot a lakat-
lan, elhagyott, üres, építés alatti ingatlanoknál, üdülőknél. 

A védőeszközökről 
 
Ne feledjék: a biztonság valódi eszköze az otthonmaradás, és a 
higiéniai, távolságtartási szokások megtartása! A kesztyű és 
maszk használata jó és fontos, hozzájárul a védelemhez, de nem 
helyettesíti a kézmosást és távolságtartást. 

A védőeszközöket kidobni szigorúan csak szemetesbe lehet. 
Kérem, ügyeljenek arra, hogy a maszk levételekor ne érintsék 
arcukat! A kesztyűt kifordítva vegyék le és dobják ki, majd szap-
pannal alaposan mossanak kezet! 

 

Kialakult rend szerint zajlik az 
idősellátás Telkiben 
 
A rendkívüli járványügyi helyzet miatt Telki már március elején 
nekilátott az idősellátás megszervezéséhez. A hivatal megke-
reste a helyben élő 65 év felettieket, és felajánlotta, hogy ha 
szükségük van rá, az önkormányzat önkéntesei által elvégzi 
helyettük az élelmiszervásárlást, gyógyszerkiváltást és a postai 
küldemények átvételét, feladását. 

A megkereséskor közel kéttucatnyian jelezték, hogy élnének a 
felkínált segítséggel, így őket az önkormányzat összekötötte a 
hivatalos segítőkkel, és azóta már kialakult rendszerben zajlik a 
folyamat. Az önkéntesek – az előzetesen jelzett – igény esetén 
hetente két alkalommal állnak idős lakostársaink ren-
delkezésére, és beszerzik számukra az élelmiszereket, a gyógy-
szereket és a postai ügyintézést is elvégzik helyettük. 

A segítők tevékenységük során maszkot viselnek és betartják az 
alapvető higiéniai szabályokat. Csak a legszükségesebb időre és 
a védőtávolságot tartva találkoznak az ellátást igénylőkkel. 

Ezúton is megkérjük idősebb honfitársainkat, hogy marad-
janak otthon! Amennyiben segítségre van szükségük, for-
duljanak az önkormányzathoz! 

Telki veszélyhelyzeti telefonszám kifejezetten a helyiek számára: 
06-70-674-3656 

Fontos! A segítők hivatalos önkormányzati megbízólevéllel 
rendelkeznek, és azzal igazolják magukat. Ne bízzanak meg 
idegenekben! 

Önkormányzat
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Eszközbeszerzés a rendelő 
dolgozóinak védelmében 
 
A Polgármesteri Hivatal a Telki Egészségház dolgozóinak minél 
hatékonyabb védelme érdekében egészségügyi védőfelsze-
relésekkel látta el a felnőtt és a gyermekorvosi szolgálatot, 
valamint a védőnőket. 

A telki rendelő arcvédő pajzsokat, különféle orvosi maszkokat, 
egyszer használatos gumikesztyűket, érintés nélkül működő 
kézfertőtlenítőszer-adagolókat, pumpás kézfertőtlenítőszer-
adagolókat, védő overálokat és köpenyeket kapott az önkor-
mányzattól. 

 

Várakozási rend és elővigyázatosság a 
rendelőben 
 
A rendelő takarítása az utóbbi időszakban gyakoribb és a 
megfelelő fertőtlenítő takarítószer is folyamatosan ren-
delkezésre áll. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az orvosi rendelőben a 
járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel egyszerre csak egy 
fő tartózkodhat a váróteremben. Amennyiben további betegek 
érkeznek, nekik az orvosi rendelő előtt, szabadtéren, a szociális 
távolság megtartása mellett kell várakozniuk. 

A gyermekrendeléskor a gyermek mellett lehet a kísérője, azon-
ban fontos, hogy lehetőleg csak egy szülő keresse fel a rendelőt 
a beteg gyermekkel. A gyermekrendelés számára egy külön 
bejáratú elkülönítő helyiség is rendelkezésre áll, amennyiben 
fertőzött (pl. bárányhimlős) gyermeket kell fogadniuk. 

Indulás előtt érdemes időpontot egyeztetni a rendelővel, így 
könnyebben elkerülhető a tumultus, így a várakozás! 
 
Rendelési idő és elérhetőségek: 
https://www.telki.hu/index.php/egeszseg/orvosok 

Tisztelt Telkiben lakók! 
 
Telkiben rendszeresen elvégzik a közterületek és a közterületi 
eszközök fertőtlenítését. 

Ennek kapcsán érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy mindenki 
kerülje az érintkezést azokkal a felületekkel – padok, buszmegál-
lóban lévő ülőhelyek, stb. –, amelyekkel rövid időn belül több 
ember is érintkezhet. 

A település határán, az erdőszélen lévő kapukat a jó időben 
egyre többen használják. Kérjük, hogy kizárólag kesztyűben 
nyissák ki, majd zárják vissza ezeket a kirándulók! Ismételten fel 
kell hívni rá a figyelmet, hogy aki a szabadba megy, kerülje a 
frekventált helyeket, ne csoportosuljanak még az erdőben sem! 

Telki összes játszótere, köztük a gördeszkapálya is hatóságilag le 
van zárva. A hatóság rendszeresen ellenőrzi a lezárás betartását, 
és aki megsérti a szabályokat, büntetésre számíthat. 

Kérjük, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, és aki teheti, 
maradjon otthon!

Szabálysértések járványügyi 
korlátozás idején 

Az utóbbi időben egyértelműen lazul a fegyelem országszerte, 
de Budapesten és Pest megyében a leginkább. Az Operatív Törzs 
tájékoztatása szerint a szabálysértők mindannyiunk életét 
veszélyeztetik, cselekedeteik kiemelten közösségellenesek, és 
nehezítik a járvány elleni küzdelmet, ezért el kell járni velük 
szemben. Ha bárki szabálysértést tapasztal, hívja a 112-t! 

Milyen szabálysértések a leggyakoribbak Telkiben? 

1.    Építkezéseken dolgozók közterületi magatartása, szeme-
telése, üzletlátogatási szokásai. 

2.    Házibuli, kerti parti, „bandázás”. 

3.    Lezárt területek (pl. játszóterek, gördeszkapálya) látogatása, 
az ott lévő eszközök használata. 

4.    Engedély nélküli árusítás, jó szándékú, de kártékony civil 
aktivitások. 

5.    Vásárlási előírások, távolságtartás megszegése. 

6.    Gyülekezés közterületen, szemetelés. 

7.    Erdőlátogatási szabályok megszegése, ehhez kapcsolódóan 
közúti szabálysértések. 

Felhívom minden dohányos figyelmét, hogy a csikkek 
eldobálása járvány idején szigorúbb elbírálás alá esik, mert fer-
tőzést terjeszthet! Ne tegyék! 

Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy több hét intenzív felvilá-
gosítás és tájékoztatás után ezek a cselekmények szándékosnak 
és tudatosnak minősíthetőek, ezért szigorúbban büntetendők. A 
szabálysértési büntetés felső határa: 500.000 Ft. Ismétlés, kirívó 
eset kapcsán: elzárás. 

Aki szabálysértést tapasztal, hívja a 112-t! Közös érdekünk, hogy 
a renitensek is betartsák a járványügyi előírásokat! 

Deltai Károly 
polgármester, helyi védelmi parancsnok 

Mindenki tartsa be a higiéniai és 
lezárási szabályokat! 
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Jó önkormányzati gyakorlatok koronavírus-járvány idejére cím-
mel 2020. március 31-én Telki Község Önkormányzata nevében 
Deltai Károly polgármester és Móczár Gábor alpolgármester 
létrehoztak egy olyan Facebook-oldalt (https://www.face-
book.com/joonkormanyzatigyakorlatok/), amellyel az egész 
ország önkormányzatainak és polgármestereinek a megszó-
lítását tűzték ki célul. 

Sok más településhez hasonlóan a Pest megyei Telki vezetői is 
igyekeznek legjobb tudásukhoz és erejükhöz mérten, a kor-
mányzati útmutatásokhoz, tájékoztatáshoz és intézkedésekhez 
igazodva, felelősségük teljes tudatában kezelni a koronavírus-
járvány következtében előállt helyzetet. Az a tapasztalatuk, hogy 
Telki lakossága a helyi önkormányzattól várja a megoldást, 
intézkedést, tájékoztatást és útmutatást számos, a közös lakó-
helyet, valamint a tágabb környezetét érintő kérdésben. 

Az összefogás és a lehető leghatékonyabb települési járványü-
gyi védekezés jegyében létrehozott Facebook-oldalon egyrészt 
megosztják másokkal Telki gyakorlatait, másrészt felkérték a 
hazai önkormányzatokat, hogy ők is osszák meg saját, jónak ítélt, 
akár nem szokványos, kreatív intézkedéseiket, hogy a 
települések egymástól is tanulhassanak. A cél, hogy az oldal, és 
általa a jó gyakorlatok minél több önkormányzat vezetéséhez 
eljuthassanak szerte az országban. 

Az oldalra elsősorban magyarországi önkormányzatoktól, pol-
gármesterektől érkeznek posztok, leírások, cikkek, képek, ame-
lyeket ellenőrzés után hagynak jóvá a megjelenéshez. 
Ugyanakkor bárki küldhet ide jó példákat, gyakorlatokat az 
„ÜZENETKÜLDÉS” gombra kattintva. Az oldalhoz bárki csat-
lakozhat, nemcsak az önkormányzatok képviselői, sőt, külön 
köszönik, ha a követők eljuttatják saját önkormányzataikhoz 
ezen információcsere-felület hírét. 

Összefogásra, a jó gyakorlatok 
megosztására buzdít Telki vezetése 

Járványvédelmi alap - támogassa a 
védekezést! 

Tisztelt telki polgárok! 
 
Telkiről az a hír járja, hogy a leggazdagabb település. Sokszor 
megmagyaráztuk már, hogy ez nincs így, valójában az önkor-
mányzat szerény pénzügyi körülmények között működik. 

Az itt élők anyagi lehetőségei jobbak, mint egy átlagos magyar 
településen élőké és vannak kimondottan jómódúak is. 

A járvány miatt elhúzódó védekezésre kell számítanunk, és 
ennek jelenleg minden anyagi vonzatát az önkormányzatnak 
kell állnia. Központi forrásokra jelen helyzetben nem 
számíthatunk, vagy csak szerény mértékben. Az adóbevételeink 
is csökkenni fognak, a védekezés költségei azonban jelentősek 
lehetnek. 

Ezért határoztam el, hogy létrehozok egy szolidaritási alapot, 
ahová azok, akik megtehetik, eljuttathatják pénzügyi hoz-
zájárulásaikat, mellyel a védekezés feladatát támogatják. 

Csak azokra számítok, akiknek a következő hónapokban biz-
tosan nem lesz megélhetési problémájuk. A legmódosabbakra, 
akiket nem sodor veszélybe a védekezés támogatása, és 
cégekre. 

Kérem, jelentkezzenek a polgarmester@telki.hu e-mail címen és 
egyeztessünk, vagy egyeztetés nélkül utalják hozzájárulásukat a 
11742348-15441881-10500020 ADOMÁNYOK bankszámlaszám-
ra. A közlemény rovatba írják: koronavírus. 

Köszönöm! 
Deltai Károly 

polgármester, helyi védelmi parancsnok 
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Új nyitvatartási rend 
a telki patikában 
 
2020. április 1-jétől új rend szerint tart nyitva Telkiben az 
Ágnes Gyógyszertár (2089 Telki, Pillangó utca 2.). 
 

Az új nyitvatartási rend a következő: 
Hétfőtől péntekig: 8:00-16:00 
Szombat-vasárnap: zárva 
 

A gyógyszertár a vírusfertőzésnek fokozottan kitett területnek 
minősül! 

Kérjük a tisztelt 65 év feletti lakosságot, hogy csak sürgős eset-
ben keressék fel személyesen a gyógyszertárat! Lehetőség 
szerint küldjék hozzátartozóikat a receptjeik kiváltása miatt! 

Kérjük, minden esetben hozzák magukkal a beteg TAJ-számát, 
valamint a kiváltó személy saját személyi igazolványát és TAJ-
kártyáját! 

Érdemes elolvasni a rendőrség tanácsait, hogy ne váljon a csalók 
áldozatává! 

A csalók az utóbbi időben személyesen is igyekeznek kihasznál-
ni a világban jelenleg fennálló egészségügyi válsághelyzetet. 
Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy 
fertőtlenítést végeznek az ingatlanon, vagy a vírus szűrésére 
alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős szemé-
lyek ellátására vonatkozó szolgáltatást ajánlanak fel. 

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják 
ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik 
egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges 
bizalmatlansággal azonban megelőzheti, hogy a koronavírus 
veszélyeire hivatkozva becsapják. 

Mindig tartsa szem előtt az alábbiakat! 

•      A vásárlás módjától függetlenül mindig ajánlott leellenőrizni 
az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát. 

•      Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a 
járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak 
fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik a hivatalos 
szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A 

legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így veszik 
fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, 
szervezetekkel! 

•      A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős 
szeretteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontak-
tust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket 
az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről! 

•      Kérjék meg a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, 
hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe! Ez 
nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség ter-
jedésének megelőzését is jelenti. 

•      Előzzék meg az úgynevezett „unokázós” csalásokat! Ha a 
hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék, 
hogy igaz-e, amit mondtak! 

Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a 
rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon! 

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen: tájékozódjon 
mindig hiteles forrásból! A https://koronavirus.gov.hu/ és a 
https://www.mk.gov.hu/ weboldalakon minden információt 
megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban! 

Vigyázat! Csalók húznak hasznot a 
koronavírus-helyzetből 



Kultúra 11

www.telki.hu

A tavaszi kirándulóidőben a járványveszéllyel kapcsolatos óvin-
tézkedések és figyelmeztetések mellett is sokan látogatják a 
Pilisi Parkerdő frekventált kirándulóhelyeit. A Parkerdő a 
fővárosban és az agglomerációban élő mintegy hárommillió 
ember számára nyújt természetközeli kikapcsolódási 
lehetőséget, és ennek a tömegnek el kell oszlania időben és tér-
ben ahhoz, hogy a kirándulók és túrázók vigyázhassanak 
egymásra és önmagukra – figyelmeztetett honlapján a Pilisi 
Parkerdő. 

A cikkben felhívják rá a figyelmet, hogy bár az erdők a járvány-
nyal kapcsolatos korlátozó intézkedések mellett is látogat-
hatók, azonban fontos, hogy az erdőben is mindenki betartsa a 
jelenlegi szabályokat. Ennek érdekében a Pilisi Parkerdő 
összeszedte azokat az ötleteket és javaslatokat, amelyek 
segítenek a biztonságosabb természetjárásban. 

Az első és talán legfontosabb, hogy aki csak megteheti, ne 
hétvégén, hanem a hét többi napján látogassa a Parkerdő kirán-
dulóhelyeit, így időben lehet „széthúzni” az egyes helyszínek, 
túraútvonalak terhelését. 

A másik, nem kevésbé fontos javaslat, hogy most van itt az ideje 
elhagyni a járt utakat a járatlanabbakért! A Parkerdő mindenkit 
arra kér, keressék inkább minél többen az általuk eddig nem 
ismert, rejtettebb kirándulóhelyeket és túraútvonalakat. Sokan 
meglepődnek majd, hogy a legfelkapottabb kirándulócélpon-
tok mellett a Gödöllői-dombság vagy épp a Zsámbéki-medence 
milyen szép helyeket rejteget. A Parkerdő arra kéri a ter-
mészetjárókat, hogy most elsősorban ne a lenyűgöző panoráma 
vagy az őserdőkre emlékeztető természeti környezet meg-
találása, hanem a minél kevesebb ember jelenléte motiválja 
őket. Jobb, ha elkerüljük a frekventált kiránduló célpontokat, 
mint például a Rám-szakadék, a Prédikálószéki-kilátó, vagy a 
nagy-hárs-hegyi Kaán Károly kilátó! Az újabb és kevésbé ismert 
kirándulócélpontok felfedezéséhez kaphatnak segítséget itt: 
https://parkerdo.hu/fedezd-fel-parkerdot/ 

A túrázás, kirándulás során fokozottan tartsák szem előtt, hogy a 
vendéglátóhelyek nyitva tartása és az élelmiszerboltok befo-
gadóképessége korlátozott, lehetőleg inkább rövidebb utakat 

tervezzenek, illetve mindenki vigyen magával otthonról ele-
gendő ételt és italt. 

Az erdőben is fokozottan figyeljenek a higiénés szabályok 
betartására. Most végképp senki ne dobjon el használt papír-
zsebkendőt, védőmaszkot, gumikesztyűt, wc-papírt! Az erdő 
nem illemhely, fertőtlenítést senki nem végez benne, így csak 
azzal védhetjük egymást és magunkat, ha mindent hazaviszünk! 
Fokozottan figyeljen mindenki az erdő határán lévő kapuknál a 
fertőzés érintéses terjesztésének megakadályozására! 

Aki személygépkocsival keresi fel a Parkerdő kirándulóhelyeit, 
ne a nagy, kialakított parkolókat használja, hanem fedezzen fel 
olyan parkolási lehetőségeket, ahol szabályosan és kevesebb 
jármű társaságában hagyhatja autóját! 

Mindenki vegye figyelembe, hogy a Pilisi Parkerdő erdőte-
rületeinek látogatási élményében több millió ember osztozik: 
egymás és önmagunk érdekében legyen most elég egy-egy 
rövidebb, esetleg nagyobb erőfeszítéssel, gondolkodással 
megkereshető kirándulás, s ha jól beszívtuk a friss levegőt, 
mielőbb induljunk haza és maradjunk otthon! 

Most ajánlatos a járt utakat a  
járatlanabbakért elhagyni 

A Volánbusz a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők 
védelmében 2020. március 23-tól készpénzmentessé tette a jegyvásárlást a Nemzeti 
Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködésben, a Közlekedési Mobiljegy applikáció segítségével. 
Április 1-től a menetjegyeken kívül a 30 napos, helyközi, teljes árú és kiemelten kedvezményes 
bérletek is elérhetők az alkalmazásban. 

A jegyeket és bérleteket a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy applikációjában, 
vagy a Simple by OTP applikációban, az indulási és érkezési állomás közötti kilométer-távol-
ság kiválasztásával lehet megvásárolni. Az adott távolsághoz tartozó adatok – az indulás és az 
érkezés helyét beírva – a menetrendek.hu rendszerében találhatók meg, amely az appliká-
cióból közvetlenül is elérhető. 

További információk: https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/mobiljegy 

Mobiljegy és -bérlet a Volánnál

Közérdekű
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A családi házban élők 2018. január elsejét követően 
nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve 
egyes településeken az önkormányzati közszolgál-
tatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló 
értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos 
kezdeményezése nyomán érkezik és végzi el a sor-

munkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon 
egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpont-
ját és nem függ a szolgáltató munkavégzési menetrendjétől. A 
lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari 
szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményel-
lenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott 
feladatokat is, amelyek ingyenesek. 

Az egylakásos épület nem jelent teljes egyenlőséget a családi ház-
zal, hiszen a törvényi fogalom alapján minden olyan lakóingatlan 
egylakásosnak minősül, amely nincs társasházként vagy lakás-
szövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, több 
emeletes lakóház is ide sorolandó, ha nem alakult társasházzá. 

A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó 
ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telep-
helyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – 
esetében az adott megyében, illetve ellátási területen nyilván-
tartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgál-
tató cégektől megrendelésre, díjfizetés ellenében történik az 
égéstermék-elvezetők vizsgálata. 

Telkiben a gazdálkodó szervezetek körében a következő szolgál-
tatók végeznek kéményseprést: Abakémény Kft., Agria Camino Kft., 
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft., 
Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft., Funel Kft., Kémény Fejér 
Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt., Kéményseprő 
Mester Tüzeléstechnikai és Kéményseprőipari Szolgáltató Kft., 
Kéményseprőipari Kft., Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft., 
Magyar Kürtő Szolgáltató Kft., Országos Kémény Ellenőrző 
Szolgáltató Kft., Prevent Kéményseprő Ipari és Szolgáltató Kft., 
Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

A társasházak és lakószövetkezeti ingatlanok számára tervezett 
sormunka keretében, megajánlott időben valósul meg az 
épülethez tartozó égéstermék-elvezetők vizsgálata országszerte. 

Szigorodnak a kéményseprés ellátásának feltételei 

Az új típusú koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet elren-
delése óta meghozott intézkedések az élet számtalan területére 
hatással vannak. Ezek közvetlenül nem érintik kéményseprőipari 
szerv működését, illetve a kéményseprői közszolgáltatást, azonban 
a helyzetre való tekintettel a szervezet is szigorúbb szabályok 
alapján jár el. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az 
ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a 
március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit 
teljes ellátási területén felfüggesztette és átütemezte, vagyis a 
kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. 

A katasztrófavédelem az elmúlt időszakban számos, a munkavál-
lalóit és a velük kapcsolatba kerülő állampolgárok védelmét szol-
gáló intézkedést tett, egyebek mellett a kéményseprőipari szerv 
működését, illetve a kéményseprői közszolgáltatást illetően is. A 
járvány miatt a szervezet szigorúbb szabályok alapján jár el. Az 
ügyfélszolgálatok előzetes jelzést követően fogadnak ügyfeleket, a 
katasztrófavédelem kéményseprőit érintő megrendelések és 
időpontfoglalások teljesítési időpontját pedig ahol lehet, átüte-
mezik. Az ügyfelek és a kéményseprők egészségének megőrzése 
érdekében a tevékenységet azokra az esetekre korlátozzák, ahol az 
ellenőrzési időpont megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy 
halaszthatatlan fontosságú probléma merül fel. 

A március 17-ét követő napokra kiadott társasházi sormunka-értesí-
tők tárgytalannak minősülnek, ezeket az ellenőrzéseket a katasztró-
favédelem kéményseprői később, új időpontban végzik majd el. 

Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar-elhárítást 
érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyi-
latkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a 
kéményseprők továbbra is elvégzik. 

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérik, hogy a szemé-
lyes ügyintézés helyett válasszák a 1818 9-1-es telefonos, a 
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon re-
gisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 
1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@ 
katved.gov.hu) csatornákat. 

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak, 
ezért szakembereik kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – száj-
maszk, védőszemüveg, valamint kesztyű viselésével –, sűrű kéz-
mosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen. 

Tájékoztató kéményseprés kapcsán 

Manapság az internet-hozzáférés létszükséglet. Bár Telkiben 
kimagasló az internetelérések száma, és nagyon elterjedt az 
otthoni internet-kapcsolaton felül a mobilinternet is, bárki kerül-
het olyan helyzetbe, hogy hosszabb-rövidebb ideig internet 
nélkül marad. 

Átmeneti segítséget jelenthet, hogy az önkormányzat a működő 
és átmenetileg bezárt intézményeinek internetes kapcsolatait 
fenntartja, wifi-hozzáférését nyilvánossá teszi és megosztja. Az 
intézmények környezetében okostelefonnal ezek az internet-
hozzáférések a rendelkezésre álló teljes sávszélességben 
használhatók. 
 
Az elérhető wifi jelszavak a következők:  
-     Közösségi Ház hot-spotjához nem kell jelszó 

-     A ’GUEST_VENDEG’ nevű wifi-hálózat ’diakhalo’ felhasználó-
névvel és a május 6-ig érvényes ’A34UNMAS’ jelszóval érhető 

el. (ez a jelszó központilag vezérelve, havonta változik) 

-     Az Egészségháznál található PACIENS nevű wifi jelszava: 
telkirendelo 

További segítség, hogy az átmenetileg internet nélkül maradók 
a járvány ideje alatt előzetes bejelentkezés után a közösségi ház 
elkülönített és fertőtlenített helyiségében létrehozott netpon-
ton legsürgősebb ügyeiket online elintézhetik. A géphasználat-
ra munkaidőben, személyenként maximum egy órás idő-
keretben van lehetőség. A használatot igényelni munkaidőben, 
a következő telefonszámon lehet: 06-26-920-826 

A számítógép és a helyiség használat előtt és után fertőtlenítve 
van, és a használat során biztosítjuk a higiéniás feltételeket. 

Deltai Károly 
polgármester, helyi védelmi parancsnok

Net a lelke mindennek – kapcsolatok és 
elérhetőségek, lehetőségek
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Kedves Telki Polgárok! 
 
Telki Polgárőrség – 25 év! Ennyi ideje járőrözünk éjszaka, biz-
tosítjuk a falunapi és sportnapi rendezvényeket, vigyázunk a 
falurendezvények éjszakáján a felszerelésre, segítünk, ha eltűnik 
valaki. Ott vagyunk, ha segíteni kell a rendőrség munkáját, vagy 
baleseti helyszínt biztosítani, ha gyanús elemek járkálnak a 
faluban, és jelenlétünkkel védjük az értékeinket. Vigyázunk az 
igazak álmát alvó barátainkra, szomszédjainkra. 25 év! Ennyi 
ideje működik a Polgárőrség Telkiben! 

A járvány miatt kialakult helyzetben a polgárőrség munkája 
fontosabb, mint valaha. Járőrözéseinkkel igyekszünk biztosítani 
az itt lakók és értékeik biztonságát, valamint – a polgármester, 
illetve a rendőrség felkérésére – a kijárási korlátozások mind-
annyiunk érdekét szolgáló betartását. 

Megnövekedett feladataink során vállt vállnak vetve állunk 
helyt, de most több vállra van szükség! Az ÖN vállára, a TE vál-
ladra! Várunk minden elkötelezett, lelkes polgárt, aki – akár nap-
pal, akár éjjel – szívesen vállalna részt a közös biztonságunk 
megőrzésében. 

Csatlakozzon a Telki Polgárőrséghez! 

Elérhetőségeink: 
Telefon: +36-70-553-0024 
E-mail: polgarorseg.telki@gmail.com 
 

Telki Polgárőrség 

Csatlakozzon a Telki Polgárőrséghez! 

Az új típusú koronavírus terjedése miatt az életünkben minden 
a feje tetejére állt. Így volt ez a telki rendezvények esetében, 
amelyek közül – a járvány miatti óvintézkedések következtében 
– az utolsó, amit megtartottak, a Kodolányi-háznál lévő koszo-
rúzás volt. 

Eredetileg egy egész estet szentelt volna a szervező Kokukk 
Egyesület az író emlékének ezen a napon – március 13-án – 
azonban végül csupán egy szűk körben megtartott megem-
lékezésre kerülhetett sor. 

A résztvevők a Kodolányi János szülőházának falán lévő emlék-
tábla megkoszorúzása után összeálltak egy csoportképre, majd 
az író nevét viselő közösségi házban egy kis vendégség várta 
őket. Mint később kiderült, egy ideig ez volt az utolsó hasonló 
esemény. 

Szilágyi Balázs 

Rendhagyó koszorúzás a  
Kodolányi-háznál 

Közösség
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- Meséljen magáról! 

- Budapesten lakom, Somogy megyéből, Barcsról származom. A 
Dráva-parton nőttem fel, imádok úszni, a középiskolás éveim-
ben triatlonoztam. Nagyon fontos számomra a természet közel-
sége, ami – valljuk be – nem a hetedik kerület jellegzetessége. 
Viszont ott pezseg az élet a színháztól, zenétől, hangulatos 
művészmoziktól, amit szintén nagyon imádok. Ahogyan utazni 
is. Az úti célt általában az határozza meg, hogy milyen film, zenei 
irányzat vagy könyv épp a kedvencem. 

- Bizonyára rengeteg kedvenc könyve van. Az utóbbi időben 
melyik volt a legnagyobb hatással Önre? 

- Csak egyet mondhatok? Úgyis többet fogok (mosolyog)! Az 
utóbbi időben svédrajongó lettem, úgyhogy Astrid Lindgren 
most nagy hatással van rám. Másik nagy kedvencem Anna 
Gavalda: 38 kiló remény című könyve. Egy 14 éves fiúról szól, aki 
nem túl jó tanuló, a testnevelésóra kínszenvedés számára, de 
nagyon ügyesen barkácsol. Ez a történet azért fontos számomra, 
mert megmutatja, hogy nem vagyunk egyformák, és ha valaki jó 
kezekbe kerül, akkor megtalálhatja a számára megfelelő utat. (A 
könyvtárban is ez lesz a célom, hogy a megfelelő könyvet adjam 
az olvasók kezébe). És még egyet hadd mondjak! Boldizsár 
Ildikó: Mesék a csodakertről című könyvében gyönyörű 
történetek vannak arról, hogy régen hogyan álltunk a 
környezetünkhöz és a környezetünkben élőkhöz. 

- A Szentendrén található Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárból 
érkezett hozzánk – ahol gyermekkönyvtárosként dolgozott –, 
azzal a nemes feladattal, hogy itt egy teljesen új könyvtárat kell 
felépítenie. Miért döntött a váltás mellett? Milyen nehéz-
ségekkel, illetve szépségekkel jár ez a küldetés? 

- 7 évet töltöttem Szentendrén, szívem-lelkem benne volt a 
könyvtári munkában. Rengeteg szép élmény fűz oda, de egy idő 
után szükség van a váltásra, hogy friss energiákkal lehessen foly-
tatni a munkát. 

Épp ezért örültem nagyon, mikor megláttam, hogy Telkibe 
könyvtárost keresnek. Az eddigi tapasztalataimat sok esetben 
tudtam már kamatoztatni (pl. könyvek kiválogatása), másrészt 
viszont olyan feladatokkal találtam itt szembe magam, amiket 
még korábban nem csináltam. Eddig könyveket adtam ki és 
ajánlottam, programokat szerveztem gyerekeknek, most viszont 
a teljes rendszert nekem kell átlátnom és beindítanom. Néha 
sajnos lassú ez a folyamat, viszont nagyon izgalmas. Az eszközök 
és könyvek beszerzésétől a feldolgozáson át a beindításig. 
Ezúton köszönöm mindenki segítségét, aki könyvet ajánlott fel, 
és a helyiek türelmét, támogatását is! 

- A megyei könyvtárban 2016-ban az „év munkatársának” válasz-
tották, majd később, 2018-ban kiemelkedő szakmai munkás-
ságát a Pest megyei Nagy Ferenc-díjjal is elismerték. Milyen 
érzés, hogy ilyen pozitív visszajelzéseket kap a munkája kap-
csán? 

- Nagyon jól esett mindkét elismerés. Az egyik azért, mert a saját 
kollégáim értékelték a munkámat, a másik pedig azért, mert a 

szakma. Már csak az hiányzik, hogy általánosságban az emberek 
jobban megismerjék a könyvtár működését és a könyvtáros 
feladatait. Szerintem ez egy gyönyörű hivatás, ahol a könyv és a 
történet az eszköz. Ami szórakoztat, kikapcsol, tanít, sőt, ami a 
kedvencem, hogy gondolatot ébreszt vagy akár átsegít egy-egy 
életszakaszon. 

Sokszor kapom a kérdéseket, hogy: „Minek a könyvtár? Olvasnak 
még egyáltalán az emberek?” Nagyon nagy mennyiségben 
jelennek meg a könyvek, fantasztikus kortárs íróink, tehetséges 
illusztrátoraink vannak (Telkiben és környékén is). A könyvtár és 
könyvtáros segíthet abban, hogy tudatosan lehessen válogatni 
ebből a kínálatból. 

- Bízva abban, hogy – a jelen bizonytalan helyzetet követően – 
mielőbb meg tud nyitni, meséljen a könyvtár kínálatáról! Van 
célkorosztály vagy mindenki találhat magának érdekes 
műveket? 

- A lakosság felajánlásaiból nagyon sok klasszikust sikerült 
kiválogatni, és a Telki Önkormányzat támogatásával, valamint a 
megyei könyvtár által támogatott könyvvásárlásokból kortárs 
irodalmat, újonnan megjelenő könyveket tudtam vásárolni. 
Nagyon sok gyermek- és ifjúsági könyvet, szórakoztató irodal-
mat, valamint szakkönyveket szereztem be, például szakács-
könyveket, valamint a kovászolás, kertészkedés, utazás, életmód 
és művészet témakörökben írottakat. Sok helyit megkérdeztem 
már, mire lenne igény, viszont most, a kialakult helyzetben 
lehetőségem lesz online is kideríteni, ki milyet szeretne. Minden 
korosztályt szeretnék megszólítani. Bízom benne, hogy aki betér 
majd a könyvtárba, talál magának megfelelő könyvet! 

- Van esetleg olyan speciális gyűjtemény, ami csak a telki 
könyvtárban lesz látható? 

- A KOKUKK Egyesület Kodolányi-kiállítása állandó jelleggel 
megtekinthető a könyvtár bejáratánál. Helyi vonatkozású 
témák, szerzők és könyvek is rendelkezésre állnak majd a 
könyvtárban. Szintén a KOKUKK környezettudatos könyveket 

„Ez egy gyönyörű hivatás, ahol a könyv és a 
történet az eszköz” 
– Interjú a Nagy Ferenc-díjas Fucskár Erika könyvtárossal, aki tavaly ősz óta 
dolgozik a Kodolányi János Közösségi Ház könyvtárának beindításán 
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ajánlott fel a könyvtár számára, amiket további újonnan megje-
lenő művekkel szeretnék bővíteni. A témával kapcsolatosan 
előadásokat, foglalkozásokat és programokat is tartanék (pl. 
történetmeséléssel és szemétszedéssel egybekötött séta, kirán-
dulás). 

Amit még nagyon fontosnak tartok, az a tematikus kiválogatás. 
Állandó jelleggel szeretnék majd könyvajánlásokat kihelyezni, 
például szülőknek gyermeknevelésről, történeteket 
gyerekeknek a szorongásról, a félelmek feldolgozásáról, vagy 
például arról, hogy mit tehetünk, mit olvassunk, ha bent 
rekedünk a lakásban. 

- Rendelni is lehet majd olyan alkotásokat, amelyek csak más 
könyvtáraknál vannak meg? Mely intézményekkel állnak kap-
csolatban? 

- Elsődleges forrás a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, mert az 
5000 fő alatti települések a megyei könyvtárhoz tartoznak. Ha 

Szentendrén nem található az adott könyv, az egész országból 
lehet majd rendelni a könyvtároson keresztül, könyvtárközi 
kölcsönzéssel. 

- Milyen más szolgáltatások lesznek még az olvasási, kölcsönzési 
lehetőségen kívül? Lesznek saját programjai is a könyvtárnak? 

- Óvodások és iskolások számára szeretnék könyvtári és tema-
tikus órákat tartani, író-olvasó találkozókat szervezni gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt, valamint családi programokat 
egy-egy hétvégére, ahol teljes lehet a kikapcsolódás. A cél játsz-
va tanulni, irodalmi műveket felhasználva jól érezni magunkat a 
könyvtárban, a közösségi házban, Pajtában és az egész faluban. 

- Jó munkát és sok sikert a könyvtár megnyitásához! 

szb 
Fotó: Kovács Szilárd 

Élő miseközvetítések 
 
Vasárnaponként 10 órakor élő közvetítést láthatnak a katolikus 
hívők. 

Elérhetőség: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCVFjg97b91Vev571zmXctoQ 
 
Péntekenként a pátyi új, Szent II. János Pál templomból este 6 
órakor van élő közvetítés. 

Elérhetőség: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCdSn7RTLyA7lgVDEmvM9Pjw 
 
A szentmiséket Harkai Gábor atya mutatja be. 

 

 

A református istentiszteletek online 
elérhetősége 
 

A Budakeszi Református Egyházközség istentiszteletei vasárnaponként 10 órától 
tekinthetők meg online, a  

www.fatorony.hu honlapon. 

 

Bölcsődei beiratkozás 
 
A bölcsődei beiratkozás Telkiben 2020. május 11-től május 15-ig 
tart. A jelentkezéseket emailben várják. 

További információk: www.csibebolcsi.hu 
 

Már elérhető az online telki 
programnaptár 
 
Kedves Telkiek! Immáron elérhető Telki község online program-
naptárja! 

Jelenleg egy optimista verzió lett közzétéve, bár nehéz előre ter-
vezni, hogy melyik esemény/program mikor indulhat. A naptár a 
járványhelyzet függvényében és a vonatkozó rendeletek 
értelmében folyamatosan aktualizálva lesz. 

Amint a járványügyi korlátozások megszűnnek, és az élet vissza-
térhet a normál kerékvágásba, szeretettel várjuk Önöket a telki 
programokra! 

Mentse el a linket! Kövesse figyelemmel online naptárunkat! 

A naptár rövidített linkje: https://tinyurl.hu/olDp/ 
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Oktatás

E sorok írásakor 2020. március 16-a óta, a tantermen kívüli di-
gitális oktatás bevezetésétől számítva négy hét telt el. Ez idő 
alatt a tanulók, a szülők és a pedagógusok is rengeteg új dolgot 
tanultak. 

A gyerekek és a kollegák is kreatívak, lelkesek, bátran szembe-
néznek az új kihívásokkal ebben a mindenki számára nehéz 
helyzetben. Büszkék lehetünk az iskolaközösségre, mert nagyon 
hamar alkalmazkodott a digitális feladatokhoz! Köszönetet 
mondunk mindenkinek a sok erőfeszítésért! 

Jelen helyzetben sokkal több teher, feladat hárul most a csalá-
dokra is. Nehéz összeegyeztetni otthonról a munkavégzést, a 
gyerekek iskolai teendőit és a háztartást. 

Sok családban a családtagok informatikai eszközökhöz való 
hozzáférésének időbeli beosztása is komoly gondot okoz. 

Folyik a tanév, csak most más formában, más munkarendben. A 
cél az, hogy a gyerekek tanuljanak, fejlődjenek, okosodjanak, és 
hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően haladjanak. 
Lényeges szempont, hogy rendszeresség legyen az életükben! 
Fontos, hogy legyen egy kialakult napirend és gyerekeink min-
den hétköznap tanuljanak! 

Ugyanakkor nem elvárható, hogy a tanulók ebben a rendkívüli 
helyzetben ugyanazt a tananyagmennyiséget sajátítsák el a 
tanévből hátralévő időben, mintha fizikailag is bent lennének az 
iskola épületében. Nem ragaszkodhatunk szigorúan a tan-
menethez. Most inkább a kevés új anyag, és a már megtanult 
ismeretek sok-sok gyakorlásán, ismétlésén van a hangsúly. A 
pedagógusok érdekességekkel és szorgalmi feladatokkal 
igyekeznek a tanulási motivációt fenntartani. 

Adatvédelmi és tárhely problémák miatt fokozatosan áttértünk 
a G-Suite for Education rendszerre, amely az első három hétben 
alkalmazott Google Classroomhoz nagyon hasonló. 

Ez a rendszer zárt, és nagyobb eszköztárral rendelkezik, mint a 
Google Classroom (pl.: Zoom helyett a Meet funkció használ-
ható, továbbá a ppt alkalmazása az úgy nevezett Google Diák). 

Hosszú távra tervezzük egységesen az új rendszer használatát 
az elkövetkezendő évekre. Előnye, hogy minden diák és pedagó-
gus is kap saját iskolai e-mail címet a kommunikáció meg- 
könnyítésére. 

A jövőt illetően biztosak vagyunk benne, hogy ennek a rend-
szernek számtalan előnyét, pozitív hozadékát élvezhetjük majd! 

A nehézségek ellenére a tanulók döntő többsége, és a pedagó-
gusok is jól veszik az akadályokat, és már most rengeteg si-
kerélményhez jutottak. Szívesen és hatékonyan használják a 
LearningApps, Redmenta, Quizizz, Quizlet, Zoom nyújtotta segít-
séget. 

Köszönjük azt a széleskörű összefogást, amelyet az elmúlt he-
tekben megtapasztalhattunk! 

Sok támogatást kaptunk, sok pozitív visszajelzés, kedvesség, biz-
tatás érkezett. Igyekszünk úgy dolgozni és együttműködni, hogy 
minden a gyerekek javát szolgálja! 

Farkas Judit 
igazgató 

A tantermen kívüli digitális oktatásról 
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Tisztelt Szülők! 
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke 
általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon 
intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, ame-
lyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen 
talál meg! 

Iskolánk esetében (amely állami fenntartású, körzettel ren-
delkező általános iskola) a második szakaszban, 2020. április 28. 
0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között van lehetőség a 
beiratkozás folyamatának ügyintézésére. 

A második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti 
gyermeke felvételét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely 
szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az 
intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben 
az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 

Kérjük, hogy tájékozódjanak az iskolai honlapon is 
(iskola.telki.hu)! 

Ha bármilyen kérdésük felmerülne, elérhetőségeink: 
iskola@telki.hu, illetve 06-26-920-810. 

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre 
– a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola első évfolyamára

Csillagvadászat 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy bekerültünk azon 100 magyar-
országi iskola közé, amelyek már 2019 szeptemberétől több 
osztállyal vállalva térítésmentesen kipróbálhatták és használ-
hatták a Matific digitális matematikai oktatóprogramot. A pro-
jekt az Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulás-
tudományi Kutatócsoportja irányításával valósulhatott meg. 

Horváth Márton ötödikes tanulónk a Matific Csillagvadászat 
pontgyűjtő versenyén 2. helyezést ért el. Gratulálunk a 
kiemelkedő eredményhez! 

Szép eredmény a  
történelemversenyen 
 
A 2019-2020-as tanévben is meghirdetésre került az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében a „7-8. évfolyamos 
tanulók XXVII. országos történelem tanulmányi versenye”. 

A 3 fordulós verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára 
lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való 
elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is 
kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segít-
ségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatá-

nak, a térben és időben való tájékozódás 
képességeinek, a kommunikációs képes-
ségek fejlesztésének, a problémameg-
oldó és kritikai gondolkodás kialakításá-
nak. 

A felkészülés során nagy hangsúlyt 
kapott az digitális források önálló fel-
használása! 

Az egész ország 7-8. osztályos tanulóit 
érintő verseny megyei fordulójáig jutott iskolánk kiváló diákja, 
Horváth Benjámin 7.c. osztályos tanuló – felkészítő tanára: 
Zámbó Miklós –, aki a Pest megyei fordulóba bejutva végül 6. 
helyezést ért el! 

Gratulálunk a kiváló eredményhez! 

 

Kiváló szereplés a Zrínyi-
matekversenyen 
 
A Zrínyi Ilona matematikaverseny Dél-Pest megyei fordulóján, 
2020. február 21-én a következő eredmények születtek. 
 

Egyéni verseny 
 
3. évfolyam 

4. Varga Marcell 3.a - felkészítő tanítója: Haasné Varga Erzsébet 
8. Stefán András 3.c - felkészítő tanítója: Kostka Ágnes 
16. Brickner Marcell 3.a - felkészítő tanítója: Haasné Varga 
Erzsébet 
 
5. évfolyam 

4. Nádasi Vivien 5.b - felkészítő tanára: Sütő István 
8. Kemenczei Dalma 5.b - felkészítő tanára: Sütő István 
14. Horváth Márton 5.a - felkészítő tanára: Czyntula Éva 
 
6. évfolyam 

1. Horváth Zoltán 6.a - felkészítő tanára: Sütő István 

Ezzel az eredményével bejutott az országos döntőbe! 

Oktatás
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7. évfolyam 

17. Horváth Benjámin 7.c -  felkészítő tanára: Sütő István 

Csapatverseny 
 
A csapatverseny az első három, azonos évfolyamba járó, egyéni 
helyezést elért tanuló pontszámának összevonásából jön létre, 
így az alsó tagozaton 2. helyen végzett iskolánk 3. osztályos 

csapata. Tagjai: Varga Marcell 3.a, Stefán András 3.c és Brickner 
Marcell 3.a osztályos tanulók. 

A felső tagozaton 1. helyen végzett iskolánk 5. osztályos csa-
pata. Tagjai: Nádasi Vivien 5.b, Kemenczei Dalma 5.b és Horváth 
Márton 5.a osztályos tanulók. 

Gratulálunk! 

K. László Szilvia: Tavaszváró 
 
Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget! 
Hozz el minden szeretetet! 
Hozz napsütést, enyhe szellőt, 
Virágokat, bárányfelhőt! 
Hozzál vidám madárfüttyöt, 
Csemegének sok gyümölcsöt! 
 

Energiatakarékossági Világnap 
 
A tavasz beköszöntével közeledik a jó idő, nő a napsütéses órák 
száma, de ettől függetlenül az energia fogyasztása még nem 
nagyon szokott csökkenni. Az energiapazarlásra, a környezet-
tudatosságra, a fenntartható fejlődésre, az energiatakarékosság-
ra hívja fel a figyelmünket a Nemzetközi Energiatakarékossági 
Világnap, amelyet 2000 óta Magyarországon is megtartunk min-
den évben március 6-án. 

Fontosnak tartjuk, hogy minél kisebb korban megismertessük a 
gyerekekkel az energiatakarékosságot, ezért az 5-7 éves óvodá-
sainkkal a számukra kidolgozott EnergiaKaland oktatóprog-
ramhoz kapcsolódtunk. Ennek a célja, hogy előkészítse a nagy-
csoportos gyerekek energiafogyasztással kapcsolatos elemi 
szokásait, felébressze a gyerekek természetes kíváncsiságát, 
megalapozza a hétköznapi jelenségek közötti kapcsolatok felis-
merését. Rávezeti a gyerekeket az energia biztonságos, gazdasá-
gos és takarékos felhasználására. 

Az oktatócsomag mesekönyvéből megismerhettünk olyan 
történeteket, amelyek segítenek abban, hogy megértsük, mi 
történik akkor, ha nem vigyázunk a vízre, az elektromos 
energiára. A megújuló energiaforrások (víz, szél, nap) kifejezés 
még új volt a gyerekek számára, de a játékok, szélforgók 

készítése, használata által megismerték és közelebb került ez a 
fogalom a gyerekekhez. 

 

Gyerekszáj 
 
A gyerekek a mosdóban tisztálkodnak, kezet mosnak. 

-     Óvodapedagógus: „Gyerekek! Kézmosás után zárjátok el a 
csapot! Most beszélgettünk az energiatakarékosságról. 

-     Kislány: Óvó néni! Én elzártam a csapot, én energiatakaros 
voltam. 

 

Tűzoltónap az óvodában 
 
A Telki Zöldmanó Óvodában érdeklődve vártuk a Tűzoltónapot. 
Már reggel, érkezéskor figyelték a gyerekek az ablakokból a 
tűzoltóautót és a tűzoltókat. A gyerekek megismerkedtek a 
tűzoltáshoz szükséges eszközökkel, használatukkal, majd a 
tűzoltótömlővel, csukott szemmel, labirintusjátékban vettek 
részt. Nagyobb méretű puzzle-kirakókkal ügyesen tevékeny-
kedtek és rakták ki a tűzoltással kapcsolatos képeket. A buborék-
fújó körül a buborékokat vidáman kapták el vagy kergették 
azokat. 

Ezt követte a bábelőadás. A mese szereplői (Janka és barátai) 
három egymást követő, egymással összefüggő helyszínen 
„oltották” el a tüzet – ez nagyon tanulságos volt a gyerekek 
számára. Megtanulták, hogy az erdőben földdel, vízzel kell 
eloltani a tüzet, ha a konyhában, vagy a szobában keletkezik a 
tűz, akkor takarással védekezünk a továbbterjedés ellen. Minden 
esetben kiemelték, elmondták a mese szereplői, hogy ha baj 
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van, akkor a felnőtteknek kell először szólni. Befejezésképpen 
felvehettük a tűzoltóruhákat, amelyekben fényképek is készül-
tek a gyerekekről, csoportokról. 

 

Nemzeti ünnep 
 
A zöldünnepek mellett kiemelt fontosságú a hagyományos 
nemzeti ünnepekre készülés. A gyerekek életkori sajátosságai-
hoz igazodva emlékezünk a hősökre, eseményekre. A kulturális, 
és történelmi ismeretek által megalapozzuk a gyerekek érzelmi 
kötődését hazánkhoz. Csoportjaink más-más módon készültek a 
nemzeti ünnepre. Verseket, énekeket tanultak, csákót hajtogat-
tak, pártát díszítettek, kokárdákat, lovakat, zászlókat készítettek 
különböző technikákkal. 

Az ünnep alkalmából a Parlamentbe látogattak el a Tengelice 
csoportos gyermekek. Egy kedves idegenvezető hölgy vezetette 
őket körbe a lenyűgöző, óriási épületben. Látták a Szent 
Koronát, a koronázási ékszereket, a koronaőröket és a társalgót. 
A köztársasági elnök páholyából tekinthették meg az ország-
gyűlés üléstermét és csoportképet készítettek a díszlép-
csőházban. Itt láthatták a történelmi zászlókat is a zászló-
vivőkkel. A földszinti kiállítóteremben alaposan szemügyre vet-
ték a parlament makettjét, amelyen felfedezték azokat a ter-
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Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről 
a 2020/2021-es nevelési évre 
 

Tisztelt Szülők! 
 
Az EMMI a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló, 7/2020. (III.25) határozatában a 2020/2021. nevelési évre 
történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. 

Az óvodaköteles gyermekek számára Telki község közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmény a 
Telki Zöldmanó Óvoda (2089 Telki, Harangvirág utca 3., OM azonosítója: 090037). 

A Telki Zöldmanó Óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felvette (az Oktatási Hivatal által kiadott lista alapján) a körzetébe tartozó vala-
mennyi olyan óvodaköteles (3. életévét 2020. augusztus 31-ig betöltő) gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, 
hogy más óvoda felvette. A felvételhez nincs szükség jelentkezési lap kitöltésére, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 
gyermek óvodai nevelésének első napján kerül majd sor. 

A felvételről a szülőt írásban értesítjük. 

A kommunikáció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket, speciális igényeiket, továbbá 
amennyiben a felvételi értesítés emailen történő kiküldéséhez hozzájárulnak, email címünkön jelezzék! 

A fentiek alapján, amennyiben a szülő a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni gyermekét, akkor nincs szüksége 
intézkedésre az óvoda felé. 

A kötelező felvételt biztosító óvodának a körzetébe nem tartozó (a településen dolgozó szülő gyermekének), vagy a nem óvo-
daköteles korban lévő (2020. szeptember 1-től december 31-ig 3. életévüket betöltő) gyermekek felvételére akkor van lehetősége, 
ha a beiratkozásról az óvodának szülői szándéknyilatkozatot küldenek és van még férőhely. Felvételükről április 30-ig döntünk,  
amelyről írásban értesítést küldünk. 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalók elérhetők a www.oktatas.hu oldalon, illetve a https://www.oktatas.hu/kozneve-
les/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020. linken. 

A Telki Zöldmanó Óvoda elérhetőségei: 

Email: ovoda@telki.hu, Telefon: +36-70-603-7459 (óvodavezető) 

meket, látnivalókat, amelyeket megismerhettek. Rövidfilmet is 
nézhettek a parlament napi karbantartásáról. Ki gondolná, hogy 
az ülésterem nagy csillárjába egy lépcsőn másznak be és úgy 
cserélnek égőt? A gyerekek felejthetetlen élményekkel tértek 
haza. 

Az ünnep napján mindenki az alkalomhoz illő ruhában, kokárdá-
val érkezett. A gyerekek csoporttársaikkal közösen versmondás-
sal, énekekkel, szimbolikus játékokkal ünnepeltek. 

Március közepétől a fenntartó által elrendelt rendkívüli szünet 
miatt a többi esemény elmaradt. A veszélyhelyzetben az óvo-
dapedagógusok online segítik a szülőket ötletekkel, tevékeny-
ségtervekkel, heti ajánlásokkal. 
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 GÓLYAHÍR 
 

Szabó János és Takács Borbála 2. gyermeke: Mihály 

Kisgyörgy Bence és Kisgyörgy-Demeter Erika 3.  

gyermeke: Hunor 

Lindner Szigfrid és Lindner-Kátai Kamilla 3. gyermeke: 

Barka Hanga 

Jándek Gábor és Jándek Gáborné 1. gyermeke: Nándor 

Merényi Péter és Merényi-Pintér Tímea 3. gyermeke: 

Bálint 

Jákli Tamás és Jákliné Wágner Emese 1. gyermeke: Lilla 

Lukács Mihály és Hantos Násfa 1. gyermeke: Vilmos 

Szűcs Mátyás és Szalma Eszter 3. gyermeke: Karsa 

Hajgató Zsolt és Skalec Orsolya 2. gyermeke: Letti 
 

Gratulálunk! 
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Gyógyszertári ügyeleti 
beosztás Budakeszin 
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy Budakeszi 
város gyógyszertári ügyeleti 
beosztása 2020 májusában a 
következőképpen alakul: 

 

Május 1. péntek (munkaszüneti nap) 08.00-20.00 Póczi Patika 

Május 2. szombat 17.00-20.00                        Póczi Patika 

Május 3. vasárnap 13.00-20.00                       Póczi Patika 

Május 9. szombat 17.00-20.00                        Angyal Patika 

Május 10. vasárnap 13.00-20.00                     Angyal Patika 

Május 16. szombat 17.00-20.00                      Dió Patika 

Május 17. vasárnap 13.00-20.00                     Dió Patika 

Május 23. szombat 17.00-20.00                      Park Center Patika 

Május 24. vasárnap 13.00-20.00                     Park Center Patika 

Május 30. szombat 17.00-20.00                      Póczi Patika 

Május 31. vasárnap 13.00-20.00                     Póczi Patika 

 

A Dió Patika címe: Táncsics Mihály u. 9. 

A Póczi Patika címe: József Attila u. 47. 

A Park Center Patika címe: Bianka u. 1. 

Az Angyal Patika címe: Fő tér 1.

Tisztelt hirdetők és hirdetni szándékozók! 
 
Az új típusú koronavírus terjedése miatt hazánkban kihir-
detett veszélyhelyzet fennállásának idejéig a Telki Napló 
csak online jelenik meg, a szokásoknak megfelelően min-
den hónap utolsó napjaiban. A telki.hu honlapra felkerülő 
változat mindig is rendkívül olvasott volt, és nem csak Telki 
minden háztartásába, a település határain túl is eljut 
azokhoz, akik községünk hírei iránt érdeklődnek. 

Juttassa el célközönségéhez hirdetését továbbra is raj-
tunk keresztül! Az online Napló hirdetéseire most a 
szokásos alapárból 30% kedvezményt biztosítunk! 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Telki Portál (a 
www.telki.hu önkormányzati honlap) folyamatosan frissülő 
tartalma révén kimagasló látogatottsági statisztikákkal ren-
delkezik, így e felületen keresztül is számtalan helyi, 
valamint környékbeli olvasónkhoz elérhet hirdetése! 

A hirdetések árairól és a további részletekről érdeklőd-
jön a 06-26-920-806-os telefonszámon, valamint a 
munkaugy@telki.hu email címen! 
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