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2019 végén kínai eredetű 
világjárvány tört ki. 2020. már-
cius 11-én a kormány az élet- 
és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbete-
gedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítá-
sa, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének 
megóvása érdekében Ma-
gyarország egész területére 
veszélyhelyzetet és rendkívüli 
jogrendet hirdetett ki. A 
veszélyhelyzettel kapcsolatos 
rendkívüli intézkedésekről 
azóta külön kormányren-
deletek rendelkeznek. 

A 2020. évi költségvetés tervezése során érthető módon még 
más prioritások álltak a fókuszban. A járvány hatására azonban 
életünk alapjaiban megváltozott. A járvány közvetlen és 
közvetett módon az önkormányzat teljes működésére, így 
gazdálkodására is jelentős hatást gyakorolt. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költ-
ségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés 
megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási 
törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. 

A költségvetésnek tükröznie kell az aktuális helyzetet, és 
meghatároznia a gazdálkodás rendszerét, a tervezett 
bevételeket, a teljesíthető kiadásokat. E körülmények alapjaik-
ban változtak meg a járvány miatt. 

Különleges járványügyi feladatainkkal korábban nem szá-
moltunk. E feladatok azonnali kiadásként merültek fel, melyek 
nem szerepeltek eredeti költségvetésünkben. E feladatokra 
központi forrást nem kaptunk. 

A korlátozások miatti bevételkieséseink, adóbevétel-csökkené-
seink jelentősek, egy részük még fel sem mérhető. Központi költ-
ségvetési támogatást a rendkívüli feladatok finanszírozására 
vagy a bevételkiesés kompenzációjára nem kaptunk. Ismeretes, 
hogy a kormány egyes intézkedései kapcsán az önkormányza-
toktól elvonták adóbevételeik jelentős részét. 

Ennek egyik lépése volt, hogy a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 
4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37.§ (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottaktól eltérően, a gépjárműadóról szóló törvény 
alapján, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányza-
tot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. 
Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. 
január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi 
költségvetést illeti meg, a gépjárműadó átengedett része (40%-
a) átirányításra került a Járvány Elleni Védekezési Alapba. Ez az 
elvonás már megtörtént. 

A helyi iparűzési adó tekintetében, a gazdaságvédelmi akcióterv 
keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérsék-
lése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 
140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet (4) bekezdése alapján az 
adóelőlegek és befizetések határideje kitolódott, az eleve 

radikálisan csökkenő adóbevétel a tervezettnél sokkal később 
érkezhet meg. Ennek jelentős hatása van a cash flow-ra, a 
működési biztonságra és a tervezhetőségre. 

Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő 
költségvetési rendelkezések tovább szűkítik pénzügyi 
mozgásterünket. Az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen 
a Költségvetési Törvény szerinti összegre a települési önkor-
mányzat e rendelkezés hatálybalépésétől kezdve nem jogosult. 

Forrásaink az egyes költségvetési elvonásokat elrendelő kor-
mányrendeletek hatására tehát jelentősen csökkentek. 
Ismeretes, hogy minél kisebb egy gazdálkodó szervezet, annál 
érzékenyebb. 1%-nyi elvonás nem ugyanúgy érint egy kis önkor-
mányzatot, mint egy nagyot. 

Nem adó jellegű bevételeink a gazdaság általános vissza-
esésének közvetlen és közvetett hatásai miatt szintén csökken-
tek. A bevételi oldal összességében tehát jelentős mértékben 
mérséklődött. 

Fontos kiemelni, hogy a járványügyi intézkedéseken kívüli, a 
korábbi költségvetésben nem szereplő, új költségvetési kiadási 
tétel nem szerepel a költségvetésben. Egyetlen olyan új tétel 
sincs a kiadási oldalon, ami eredetileg nem szerepelt a költ-
ségvetésben és ne a járványhoz kapcsolódna. A nem túl 
meghatározó méretű járványügyi kiadásokon kívül tehát főként 
a bevételi oldal központi elvonások és egyéb bevételkiesés 
miatti jelentős csökkenése határozza meg a módosítást. 

Az emberi életek és egészség megóvásán túl fontos cél, hogy az 
önkormányzat működőképességét megőrizzük, biztosítsuk, és 
hogy a jogszabályokban rögzített kötelező feladatainknak a 
lehető legteljesebb mértékben eleget tudjunk tenni. E célok 
szem előtt tartásával a járvány második hónapjának végén 
időszerűvé vált költségvetésünk formális módosítása is. 

Veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend idején a képviselő-testület 
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Minden döntés, így a költ-
ségvetés módosításának, azaz településünk működőképessége 
biztosításának felelőssége jelen helyzetben teljes egészében a 
polgármesteré. Képviselőtársaimmal egyeztetve, a Polgármes-
teri Hivatal szakmai javaslatai alapján, a személyes felelősséget 
átérezve a következő elvek mentén módosítottam Telki költ-
ségvetését. 

A költségvetés módosításának elvi kiindulópontja a lehető leg-
nagyobb biztonságra törekvés, a minél teljesebb működés meg-
tartása mellett. Háromszintű módosítás előkészítése történt 
meg. A most beterjesztett a legenyhébb, de a jelen helyzetben 
még biztonságos hátteret jelentő módosítás. A cél a 
működőképesség minél teljesebb megőrzése, az alap- és 
kötelező feladatok teljes körű ellátása. 

A járványügyi helyzet bizonytalansága miatt az év második, 
pénzügyi szempontból nehezebb része még nagyobb óvatos-
sággal tervezendő. Fennáll egy újabb járványos időszak 
eljövetelének esélye, aminek lehetnek kiadási vonzatai. Semmi 
nem ad okot bizakodásra a bevételi oldal növekedése tekin-
tetében. Az önkormányzat helyi adóbevételeinek teljesítése 
2020-ban rendkívül bizonytalan. A legnagyobb gondosság elve 
alapján kiadásainkat csökkenteni szükséges, elsősorban az 
önként vállalt és halasztható, vagy nem létfontosságú feladatok 
körében. 
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Költségvetés módosítás; a járvány hatásai közös pénzügyeinkre
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Bevételeink jelenlegi becsléseink szerint megközelítőleg száz-
millió forinttal, vagy akár ezt meghaladó mértékben is csökken-
hetnek. Nem tervezett, járványügyi kiadásaink éves szinten 
elérhetik akár a tízmillió forintot is. Külön figyelembe veendő a 

cash flow, hisz bevételeink nem folyamatosan érkeznek, rend-
szeres kiadásainkon felül azonban számítanunk kell rend-
kívüliekre is. 

Jelen költségvetési módosítás a ma ismert körülmények között 
biztonságos keretet ad működésünkhöz, és amikor a képviselő-
testület visszakapja ezirányú jogosítványait, a lehető legna-
gyobb mozgásteret tudja biztosítani az új forráselosztás 
megtervezéséhez. 

Mindenki abban reménykedik, hogy a járványnak hamarosan 
vége lesz és nem is tér vissza. A rendkívüli jogrend várhatóan 
nyár elején véget ér, és a képviselő-testület belekezdhet a költ-
ségvetés további finomításába. Nehéz évkezdet volt, soha nem 
látott rendkívüli körülményekkel, de az év hátralévő része 
hasonlóan kemény lesz. Abban bízom, hogy nem járványügyi, 
hanem csak pénzügyi szempontból. 

Deltai Károly 
polgármester 

Mindenki a nyitás lázában ég. A következő hetekben 
fokozatosan kapjuk vissza korábbi életünk színtereit, 
lehetőségeit. A betegség azonban továbbra is itt van velünk, a 
járvány újraéledésének veszélye valós és konkrét, új járványhul-
lám kialakulása a szakértők szerint valószínű. Ezért kettős szem-
pontrendszert kell figyelembe venni, a megnyitás és a 
védekezés szempontjait együtt és egyszerre. Ez olykor nem  
könnyű. 

Május 18-tól Pest megyében is megszűnt a kijárási korlátozás. 

Az érvényben lévő szabályok alapján továbbra is mindenki köte-
les más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartás-
ban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, 
és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 
(védő)távolságot tartani. 

Orvoshoz továbbra is csak bejelentkezés után lehet menni. 

A Polgármesteri Hivatal korlátozott ügyfélfogadással, de főként 
online áll az ügyfelek szíves rendelkezésére. 

Az üzletekben, közintézményekben és a tömegközlekedési 
eszközökön országszerte mindenki köteles a szájat és az orrot 
eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A 
védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is láto-
gathatók. 

Május 21-től a szabadtéren lévő játszóterek a védelmi szabályok 
betartása mellett, saját felelősségre használhatók. 

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. A 
vendéglátóhelyek – így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a 
büfék, a presszók – kerthelyiségében vagy teraszán a 
tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 
megengedett, a vendégek a vendéglátó üzleteken belül is 
tartózkodhatnak, illetve fogyaszthatnak a védőtávolság és a 
maszkviselés szabályainak betartásával. 

A szálláshelyek fogadhatnak vendéget, és a vendégek számára 
az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett 
vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó 
szabályok irányadóak. 

Egyes területeken érvényben marad a védett idősáv. Saját és 
családjuk érdekében a 65. életévüket betöltött személyek az 
élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyó-
gyászati segédeszközt forgalmazó üzletet országosan 9.00 és 
12.00 óra között látogathatják. Ezekben az üzletekben ilyenkor 
kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak. Az ide nem sorol-
ható üzletekben nincs védett idősáv. 

Házasságkötés, temetés megtartható. 2020. június 1-jétől a 
temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény 
is megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 
főt. A házasságkötés és a házasságkötést követő családi ren-
dezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is meg-
tartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. A családi ren-
dezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti 
védőtávolság betartása kötelező. 

Az erdő korlátozás nélkül látogatható. 

Lapunk megjelenéséig és az azt következő időszakban az aláb-
biak történnek meg: 

1.    Szabadtéri sportolási lehetőségek (parkhasználat, műfüves 
pályahasználat) 

2.    Játszóterek, köztéri sporteszközök használata 

3.    Kis létszámú közösségi események a megfelelő védelmi 

Nyitás lépésről lépésre 

Változó jogrend 
 

A korábbi bejelentésektől eltérően a rendkívüli 
jogrend előreláthatólag június 20-ig fennmarad és az 
időközben hozott rendeletek szabályozzák életünket. 

Június 20-a után várhatóan a rendkívüli jogrendet 
felváltja egy olyan időszak, amely részben új 
törvények által meghatározott köztes állapot lesz a 
rendkívüli jogrend és a járvány előtti idők szabá-
lyozása között.
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Tisztelt sportolók, sportolni vágyók, sport-
szervezetek! 
 
Többen kerestek meg az utóbbi időben a sportolási lehető-
ségekkel kapcsolatosan. Természetesen megértem az érdek-
lődést és a várakozást. A felelős döntéshez sok szempontot meg 
kellett vizsgálni. Ennek eredményét az alábbiak szerint foglal-
nám össze. 

Május közepétől fokozatosan, a szükséges egészségvédelmi 
előírásokat betartva megindulhat a szervezett sportélet két, 
szabad levegőn lévő közterületen, a műfüves focipályán és a 
Muskátli park füves területén. 

Bővebben és részletesebben kifejtve azok számára, akik a sport-
szervezésben is érdekeltek: 

Hivatalosan még mindig járványhelyzet van, az erre vonatkozó 
jogi és viselkedési szabályok érvényben vannak, és ezeket be 
kell tartani. Továbbra is a fő cél a járvány terjedésének 
megakadályozása, a fertőzés esélyének csökkentése, az emberi 
élet védelme. Amíg rendkívüli jogrend van életben, addig min-
den más intézkedés e fő cél alá rendelendő. 

Félreértésekre adhat okot, hogy a médiában kellően nem meg-
fontolt és részletektől mentes nyilatkozatok jelentek meg. A 
médiában elhangzó nyilatkozatok nem számítanak jogforrás-
nak, csak politikai interpretációknak, melyek akár napokon belül 
változhatnak, miközben maga a jogforrás változatlan. Jogforrás 
a törvény, kormányrendelet, stb. 

Alapszabály, hogy az összes ránk vonatkozó jogszabály 
követelményeinek egyszerre kell teljesülniük, nem lehet a’la 
carte válogatni a nekünk tetsző paragrafusok, sorok közül, és 
másokat figyelmen kívül hagyni. Kérem elfogadni azt is, hogy az 
egyes döntéseknek további következményei lehetnek, amelyek 
összefüggenek anyagi, dologi lehetőségekkel, erőforrásokkal. 
Ezért felelősséggel csak prioritásokat állítva és az összes szem-
pontot egyszerre mérlegelve lehet döntéseket hozni. 

A sportolást magát tovább nem tiltó kormányrendelet egyál-
talán nem egyértelmű, ha összevetjük a többi hasonló és 
egyidejűleg érvényes jogszabállyal, amelyeket szintén be kell 

tartani. Ezért – másokhoz, például szakosztályokhoz, 
egyesületekhez, intézményekhez hasonlóan – az önkormányzat 
is állásfoglalásokat kért az illetékes szervektől, hogy az adott 
válaszok tisztázzák, nyitás esetén milyen feltételeknek kell 
megfelelni, mi a helyes eljárási és felelősségi rend. 

A tisztifőorvos egyes ajánlásai jogszabályi értelemben szintén 
nem kötelező érvényűek, de erősen irányadóak. A tisztifőorvos 
egészségügyi szemlélete követendő, és óvatosabb, mint a poli-
tikusoké. 

A sportolók képviselőinek javaslatait, vállalásait szintén 
beépítjük a szabályozásba. A későbbiekben a gyakorlati tapasz-
talatokat hasznosítani fogjuk és finomítjuk az eljárásokat. A 
további sportolásra alkalmas tereket a tapasztalatok fényében 
fokozatosan nyitjuk meg. 

Május 18-tól megszűnt a kijárási korlátozás, és további lazítások 
várhatóak. Hamarosan érdemi információhoz fogunk jutni az 
országos reprezentatív tesztelés kapcsán térségünk tényleges 
fertőzöttségével kapcsolatban. Ez lesz az első valóban tényszerű 
tájékozódási pontunk, ami segíthet a további lépések irányát 
illetően. 

A természeténél fogva bizonytalan járványügyi és némiképp 
kusza jogi helyzetben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
rektorának állásfoglalása ad kapaszkodót, aki a járványt elejétől 
fogva végigkísérve, a legtöbb tesztelést végezve, talán a legtöbb 
konkrét információ birtokában van, és aki térségünk tesztelését 
is végzi, és aki a most következő hónapokra rendkívül csekély 
fertőzési kockázatot, további javuló járványügyi helyzetet prog-
nosztizált. 

Fentieket együttesen mérlegelve úgy gondolom, hogy ha a 
következő időszakban nem lesz érdemi változás, vagy nem 
kapunk a mostani ismereteinktől eltérő váratlan információkat, 
akkor május végéig egyes sportolásra alkalmas tereket 
fokozatosan átadunk a sportolóknak, akik saját felelősségükre, a 
vonatkozó jogszabályok és az általános járványvédelmi szabá-
lyok betartásával megkezdhetik tevékenységeiket. Ezek 
egyelőre csak a szabadban lévő területek lesznek. 

Mint ismeretes, a kültéri sporttevékenységek egy része már 

Fokozatos nyitás a sportéletben 

szabályok betartása mellett (szabadtéri kóruspróba, 
szabadtéri kiállítás) 

4.    Szabályozott és csökkentett mértékű intézményhasználat 
(könyvtár, kis létszámú beltéri közösségi esemény, szabá-
lyozott feltételekkel). 

5.    Óvodák, bölcsődék fokozatos nyitása – a vonatkozó jogsza-
bálynak megfelelően. 

6.    Nyári táborok lehetősége az előírások betartásával – a 
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. 

7.    Iskolai sportterek használata az előírások és szerződések 
szerint – külső tényezők miatt bizonytalan. 

8.    Sportcsarnok használata – amint megkapjuk a szükséges 
engedélyeket, természetesen a védelmi előírások betartása 
mellett, várhatóan nyár folyamán. 

Lapzártánkig nem született még döntés az általános és 
középiskolákról. Kicsi a valószínűsége, hogy a nyári szünet előtt 

ezek az intézmények újranyissanak, és nem is lenne túl ésszerű, 
de bármi előfordulhat. 

Idén elmarad a Telki Fesztivál. Ennek járványügyi és a járvánnyal 
összefüggő költségvetési okai vannak. Várható azonban több 
kisebb kulturális esemény, rendezvény közösségi házunk 
szervezésében. Ezekről folyamatosan hírt adunk. A közösségi 
rendezvények, események tárgyköre járványügyi szempontból 
igen érzékeny, ezért sajnos sok a bizonytalanság. 

Várhatóan június elején véget ér a rendkívüli jogrend. Ez azon-
ban nem jelenti a járványveszély végét, ahogyan azt sem, hogy 
nem tér vissza a betegség és vele a szigorúbb intézkedések. 
Mindezekről természetesen folyamatosan beszámolunk, 
ahogyan eddig is tettük, és mindenkit külön kérés nélkül 
tájékoztatni fogunk. 

Deltai Károly 
polgármester 
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most szabadon gyakorolható. Lehet futni, erdőt járni, kerék-
pározni, stb. Ezeket a tevékenységeket a mostani szabályozás 
nem érinti. 

Az egyesületi, szakosztályi és befogadó magán-sportlétesít-
mények szintén megkezdhetik működésüket, természetesen a 
helyi és sportági sajátosságokat figyelembe véve, a védelmi 
előírások betartásával. A részletekkel kapcsolatban ezen 
intézmények is, hozzánk hasonlóan folyamatosan szerzik be az 
információkat, és fokozatosan fogják megnyitni kapuikat. A 
kockázatok mérlegelését és a megelőző intézkedéseket a szak-
osztályoknak, sportolóknak kell meghatározniuk, mert jelenleg 
nincs erre vonatkozó részletes végrehajtási utasítás. 

A sportolási lehetőségeket – az élet minden más területéhez 
hasonlóan – fokozatosan nyitjuk meg, majd folyamatosan 
nyomon követjük a változásokat és körülményeket. Mivel a 
járvány terjedésének visszacsatolása is kéthetes periodicitásra 
alapul, mi is követjük ezt, de egy hét csúszással, hogy reagálni 
tudjunk a központi intézkedésekre. Ezzel a szemlélettel, a 
fokozatos nyitás elve alapján lekövetjük a központi 
járványkezelést és reagálni tudunk az utasításokra. 

Az iskolához kapcsolódó terek, tornaterem, iskolai szabadtéri 
pályák egyelőre zárva maradnak. Ezek használati lehetősége a 
járványügyi jogszabályok és a járványhelyzet változása 
tükrében változhat. 

A műfüves focipálya május 11-től megnyílt az alábbi 
feltételekkel: 

A pálya használata csak szervezett formában lehetséges. 

A pálya használatba vevője csak olyan sportszervezet lehet, 
aminek van felelős vezetője, aki a pályahasználatot szervezi, a 
használat feltételeit megteremti, és felelősséget vállal a pálya 
használatával, valamint a szükséges egészségvédelmi előírások 
betartásával kapcsolatban (pl. Telki SE). 

Ettől eltérő, engedély nélküli használat továbbra is tilos. 

A műfüves pálya május 11-től visszavonásig, vagy a mostani 
szabályok megváltozásáig tehát saját felelősségre, a járványügyi 
előírások betartása mellett használható. 

A sportszervezőnek a helyszínen biztosítania kell kézfertőtlenítő 
állomást, tisztítószert, és ennek általános használatát elő kell 
írnia, valamint ellenőriznie kell annak használatát. 

A műfüves pálya hétköznap 09:00 és 20:00 között, hétvégén 
10:00 és 20:00 között használható. 

Sportolásra lehet használni a Muskátli park füves területeit. 

A Muskátli park füves területén szervezett, csoportos edzés 
tartható 09:00 és 20:00 között, hétvégén 10:00 és 20:00 között. 

A köztér használatba vevője olyan sportszervezet lehet, aminek 
van felelős vezetője, aki a sporttevékenységet szervezi, a 
sportolás feltételeit megteremti, és felelősséget vállal a köztér 
használatával, valamint a szükséges egészségvédelmi előírások 
betartásával kapcsolatban. 

A Muskátli park május 11-től visszavonásig, vagy a mostani 
szabályok megváltozásáig tehát saját felelősségre, a járványügyi 
előírások betartása mellett, szervezett formában használható 
sportolásra. 

A sportszervezőnek a helyszínen biztosítania kell kézfer-
tőtlenítőt, és ennek általános használatát elő kell írnia, valamint 
ellenőriznie is kell. 

A műfüves pálya és a Muskátli park megközelítésekor és 
elhagyásakor életbe lépnek az általános szabályok a távolság-
tartásra és csoportosulásra vonatkozóan. 

A közpark területén található pavilon használata továbbra is 
tilos! 

Szemetelés, dohányzás, italozás és köpködés, pályán kívüli 
csoportosulás szigorúan tilos! 

A nem sportoló járókelőktől a sportolóknak távolságot kell tartani. 

A pálya kapujának az edzések között és után zárva kell lennie, 
erről a sportszervező gondoskodik. 

A kaput zárás után fertőtleníteni kell. 

A köztéri sportolás csak saját felelősségre lehetséges. Erről a 
sportszervező köteles a sportolókat tájékoztatni. A tájékoztatás-
nak ki kell térnie arra, hogy a pályán való sportolás járványügyi, 
egészségügyi kockázattal jár és ennek felelőssége a sportolót ter-
heli. 

A sportolás egyéb egészségügyi feltételeit (ruházat, sport szabá-
lyok, eszközök, stb.) a sportolást szervező határozza meg az 
érvényes járványügyi előírások tükrében és az adott sportág 
adottságainak megfelelően. 

A pálya feltételekkel való megnyitása és a köztér használatának 
engedélyezése bármikor, indoklás nélkül visszavonható. 

Fenti feltételek sérülése vagy fertőzés megjelenése esetén a 
közterek feltételekkel való használati lehetősége ismét megszün-
tetésre kerül. 

Fenti szabályokat kéthetente külön kérés nélkül felülvizsgálom az 
Operatív Törzs tájékoztatása, a jogszabályi változások, valamint az 
adott időszak tapasztalatai alapján, és rendelkezem a további 
enyhítésről vagy szigorításról. 

Bízom benne, hogy hamarosan, de legalábbis lépésről lépésre, 
néhány hét alatt közelítünk majd a korábbi életünkhöz, még ha 
azt csak a vakcina megjelenése után érhetjük is majd el. 

Mindenkinek jó sportolást, jó egészséget kívánok! 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Az alábbiakban a Telkiben található, sportolásra alkalmas 
terek használatával kapcsolatos, jelenleg érvényben lévő 
szabályok olvashatók – a Telki Sportegyesület közleménye. 

A következőkben felsorolt szabályok a Telki Önkormányzat által 
felügyelt/tulajdonolt köztéren és sportlétesítményben érvénye-
sek, azaz a Muskátli parkban és a műfüves futballpályán. (Egyéb 
helyszíneken – pl. iskolai tornaterem, iskolai aszfaltos pálya és az 
iskolai homokos röplabdapálya – a fenntartó intézmény az 
illetékes.) 

A szóban forgó helyszíneken jelen szabályok szerint csak 
szervezett keretek között lehet sportolni, azaz a TSE szerve-
zésében, vagy a TSE által koordinált sportszervezetek 
szervezésében. (Tehát önállóan, „csak úgy” felmenni például a 
műfüves focipályára jelenleg nem szabad.) 

Aki sportolni szeretne, keresse fel a www.telkise.hu weboldalt, 
ahol a vonatkozó figyelemfelhívásra (vagy közvetlenül ide: 
http://telkise.hu/szervezett-sportolas-a-jarvany-idejen/) kattint-
va láthatja a Muskátli park (két oldala) és a műfüves pálya 
időbeosztását. Ott válasszon egy szabad helyet és időpontot, 
amit emailben el kell küldenie az egyesület elnökének a 
benke.akos@gmail.com címre. A helyszín használata a TSE 
vezetőjének regisztrációját és visszaigazolását követően válik 
lehetségessé. 

A műfüves focipálya használatakor a sportolni vágyó társaság 
felnőtt korú „vezetőjének/felelősének” jelen kell lennie. A pálya 
bejárati kapujának kulcsát a használat előtt ez a személy veheti 
át a sportegyesület elnökétől adatainak megadását követően. 

A területek használata során be kell tartani az ismert elővi-
gyázatossági intézkedéseket (öltözködni a helyszínen nem 
lehet/sportruhában kell érkezni és távozni, pavilont használni 
nem lehet, a kézfertőtlenítést el kell végezni, lehetőség szerint 

minimalizálni/kerülni kell a személyes érintkezéseket). 

Mindenkit kérünk, hogy tanúsítsanak felelős magatartást, 
kövessék a felsorolt, és a józan ész által is diktált szabályokat, és 
bánjanak a pályákkal/helyszínekkel, valamint berendezésekkel 
úgy, mintha otthon, a sajátjukat használnák! 

 

(Képünk illusztráció - egy korábbi, alapítványi sportnapon 
készítette a SAS Drone Légifilm) 

Tudnivalók a sportterek  
használatának módjáról 

A május elején megkezdődött fokozatos nyitással összefüggés-
ben az utóbbi időben egyre több helyről hallani, olvasni az új 
koronavírus-járvány kapcsán, hogy lám-lám, a számok azt 
mutatják, nincs is olyan nagy baj és alig találkozni (új) beteggel. 
Olyan reakciók és vélemények is megjelentek már, miszerint a 
probléma nem is olyan súlyos, és a járvány elleni védekezésnél 
fontosabb, hogy újra szabadon folyhasson az élet, beinduljon a 
gazdaság, stb. A következő lépés ilyenkor a járványügyi ren-
delkezések megsértése, a szabályok bagatellizálása, és végül 
megfogalmazódik az alaptalan kijelentés, hogy nincs is járvány. 

Ez a jól ismert megelőzési paradoxon következménye. 

A paradoxon lényege: ha jól védekezünk, jól előzzük meg a bajt, 
akkor az nem következik be, ezért úgy észleljük, hogy nincs is 
baj, és kétségbe vonjuk a megelőzés indokoltságát. De, ha a 

kockázat valójában továbbra is fennáll, ámde beszüntetjük a 
megelőzést, azonnal visszatér a baj. 

Szerencsénkre – és mások balszerencséjére – a járványra mindez 
nem igaz. Több szörnyű példa áll előttünk arra nézve, hogy mi 
történik, ha nem vesszük komolyan a betegséget. Olaszország 
elrettentő esete vagy az amerikai helyzet jó képet ad arról, hogy 
a mi szubjektív érzésünk a csalóka és nem a megelőzés túlzó. 
Ezért fontos a nyitás mellett a folyamatos ellenőrzés és vissza-
csatolás – ezt a stratégiát fogalmazta meg az Operatív Törzs. 

Deltai Károly 
polgármester 

Megelőzési paradoxon 

Önkormányzat



Kultúra 7

www.telki.hu

Önkormányzat 7

Az Újfaluban, a Pipacsvirág Általános Iskola melletti területen, a 
Telki Község Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség 
közös beruházásaként épülő sportcsarnok kivitelezése 
várhatóan 2020. május 31-én befejeződik. A nyár első napján 
megkezdődhet a műszaki átadás-átvétel, amellyel 
párhuzamosan az épület használatba vételi engedélyeztetése is 
megvalósulhat. 

Amikor mindkét folyamat rendben lezárul – várhatóan a nyár 
közepén – végre eljöhet a várva várt pillanat, és a telki sport-
szerető közösség birtokba veheti majd a létesítményt. A 

munkálatok utolsó fázisában lezajlik majd a környezet ren-
dezése és a csarnok körüli terület zöldítése is. 

A 25×45 méteres küzdőterű sportcsarnok a látvány-csapat-
sportok támogatási programjának keretében valósult meg. A 
minden igényt kielégítő, a településképi szempontoknak maxi-
málisan megfelelő új épület megvalósításához szükséges forrá-
sok túlnyomó részét az MLSZ biztosította. A csarnok az átadása 
után Telki Önkormányzatának tulajdonába és használatába 
kerül. 

szb 

Hamarosan kész a sportcsarnok 

A Telki Dental 2020. május 
11-től újra várja pácienseit. 
Ugyanakkor mivel a jár-
ványhelyzet sajnos még 
mindig fennáll, így tovább-
ra is csak szigorú szabá-
lyoknak megfelelően mű-
ködhetnek, hiszen a fogá-
szati rendelőben a nagy 
mennyiségű aeroszol-
képződés miatt rendkívül 
fokozott a fertőzés veszé-
lye. 

 
Ezen okból kifolyólag elővigyázatosságból szigorúbb szabá-
lyokat vezettek be a rendelőben: 

1.    A váróban töltött időt igyekeznek a minimálisra csökkenteni, 
így mindenkit arra kérnek, az időpontokra pontosan 
érkezzenek, se korábban, se később! 

2.    Lehetőleg egyedül érkezzenek a kezelésre! 

3.    A váróban kötelező a maszk viselése. 

4.    Amennyiben a váróban többen tartózkodnak, tartsanak 
legalább 1,5 méteres távolságot! 

5.    Miután belépnek a váróba, fertőtlenítsék kezüket a kihe-
lyezett kézfertőtlenítővel! 

6.    A kezelések minden esetben legalább 30 mp-ig tartó, 1%-os 
hidrogénperoxidos öblítéssel kezdődnek. 

7.    Két páciens között elegendő időt hagynak, hogy maxi-
málisan fertőtleníteni tudják a kezelőhelyiséget, majd alapos 
szellőztetés után fogadják a következő pácienst. 

8.    Minden páciensnek koronavírussal kapcsolatos kérdőívet 
kell kitöltenie.  

 

 

 

Időpont foglalása telefonon vagy a 
Facebook-oldalukon lehetséges:  

06-20-212-7936 ; https://www.face-
book.com/telkidental/ 

Óvintézkedések mellett nyitott újra a 
fogorvosi rendelő 
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Tavaszi kátyúzások Telkiben 
 
A korábban lezajlott közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlat-
tevőként kihirdetett PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. 
lapzártánkig végzett Telkiben az aszfaltburkolatú utak tavaszi 
javítási munkálataival. A fő cél a tél során kialakult ütőkátyúk 
megszüntetése volt. 

A következő utcákban zajlottak útjavítási munkálatok: 
Legelődombi út, Kilátó köz, Árnyas utca, Völgy utca, Kórház fasor, 
Rákóczi utca, Gábor Áron utca, Orgona utca, Tulipán utca, 
Fenyves utca, Muskátli utca, Rozmaring utca, Gyöngyvirág utca, 
Lejtő utca, Napsugár út. 

 

 

Félmillió forintot nyert Telki 
kulturális rendezvény 
szervezésére 
 
A „Pest megyei kistelepülési kulturális rendezvények szervezése” 
című pályázaton, a Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján 
Telki 500.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 
„Telkibe költözik Rejtő Jenő szellemisége” című programjához. 

A pályázat célja a megyei (5000 fő alatti) kistelepülések  kul-
turális értékeinek megőrzése, a helyi kulturális aktivitás 
fejlesztése, a helyi és megyei identitás erősítése, a települési kul-
turális értékek/értéktárak népszerűsítése, megismertetése. 

A program megvalósításának pontos időpontja – tekintettel a 
járványügyi veszélyhelyzetre – később kerül meghatározásra. 

A pályázat rendelkezésre álló keretösszege 20 millió forint volt. 
Az igényelhető pénzügyi forrás pályázatonként legalább 
200.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft lehetett. 

Magyar Falu Program 
 
A régiónk falvai az elmúlt időszakban eredményesen pályáztak 
a 2019 februárjában meghirdetett Magyar Falu Program 
fejlesztési forrásaira. Telki mellett Budajenő, Herceghalom, 
Perbál, Pilisszentiván, Remeteszőlős, Tinnye és Tök jutott össze-
sen 229 millió forinthoz a program keretében. 

Településünk tavaly nyáron az Egészségház modernizálására 
(klimatizálás, betegirányító rendszer kiépítése) nyert el 
5.444.122 forintot a Magyar Falu Program részeként. 

A polgármestereknek Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési kép-
viselő idén április folyamán adta át azokat a táblákat, amelyek a 
települések bejáratánál jelzik, hogy itt egy sikeres közösség él, 
akik összefogással fejlesztik lakóhelyüket, óvják, szépítik fal-
vaikat. 

Manapság az internet-hozzáférés lét-
szükséglet. Bár Telkiben kimagasló az 
internetelérések száma, és nagyon elter-
jedt az otthoni internet-kapcsolaton 
felül a mobilinternet is, bárki kerülhet 
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 június 3-ig érvényes ’A34UNMAS’ jelszóval 
érhető el. (Ez a jelszó központilag vezérelve, havonta vál-
tozik.) 

-     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 

Net a lelke mindennek – kapcsolatok 
és elérhetőségek, lehetőségek 

Önkormányzat
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Budakeszi hangulatjelentés 
A Budakeszi Rendőrőrs helyzetértékelése a Telki és Budapest között fekvő 
kisvárosból 
Kell-e a kétmilliós világváros mellé egy hangulatos 
kistelepülés? Van-e szükség a szinte falusias közegre egy 
metropolisz tőszomszédságában? Budakeszi maga a határo-
zott igenlés ezekre a kérdésekre. A 14 ezer lakosú kisváros-
ban a mindennapok rendjéért, sajátos nyugalmáért, hangu-
latáért a hatóság munkatársai felelnek. 

– Az adottságai, akárcsak régen, most is kedvelt lakóhellyé teszik 
a várost és a környéket is – mutatja be illetékességi területét 
Hoffmann Kornél alezredes, a Budakeszi Rendőrőrs parancsno-
ka. – Budakeszi mellett Budajenő, Nagykovácsi, Remeteszőlős és 
Telki tartozik hozzánk, összesen mintegy 30 ezer lakossal. Jó 
ideje felkapott, presztízse van a környéknek: a főváros közel-
sége, ugyanakkor a nyugalom miatt sokan keresik az itteni 
ingatlanokat. A járásban Budaörs után a második legnépesebb 
település, de Telki például országos elsőséget mondhat magáé-
nak a jövedelemadó-befizetésben. Budakeszit számtalan 
színész, zenész, filmes, sportoló, művész és akadémikus válasz-
totta otthonául, az itt élőkre kiegyensúlyozottság jellemző, a 
lakosság normakövetőnek tekinthető. Nem állítom, hogy munka 
híján lennénk, de az örvendetesen csökkenő bűnügyi számok 
azt is lehetővé teszik például, hogy közvetlenül fölöttes 
szervünknek, a Budaörsi Rendőrkapitányságnak besegítsünk a 
vizsgálati szakban lévő anyagok feldolgozásában. Az „anyain-
tézménnyel” egyébiránt is intenzív kapcsolatban állunk: szemé-
lyi sérüléses közlekedési balesetekhez ők küldenek helyszínelőt, 
mi ellenben sebességmérésekkel igyekszünk a rendet fenntar-
tani a közutakon. Nagy átmenő forgalommal egyébként nem 
kell számolnunk: a fővárosból a XII. és a II. kerület felől érhető el 
a település, ennek folytatása Páty és Zsámbék felé az 1102-es 
mellékútvonal. Elágazásai Telki, illetve Törökbálint irányába szin-
tén alsóbbrendű útvonalak. Ennek ellenére nem bagatellizáljuk 
el a közlekedés ellenőrzésének jelentőségét, sőt. Ha úgy tetszik, 
a közlekedésrendészeti és a bűnügyi területek közös met-
szetében, egyfajta kapocsként működtetünk az önkormányzat-
tal közösen járőr- vagy polgárőrautókba telepített rendszámfel-
ismerő rendszert. A technológia akár kétezer rendszám 
elemzésére is képes naponta, így kiszűrhetőek a közlekedési, 
illetve más aspektusból vétkes gépjárművek. Jelentősebb közúti 
kihágások nem jellemzőek, a kisebb anomáliák kezeléséhez 
pedig hasznunkra tudjuk fordítani a kialakított intézményi és 
lakossági kapcsolatokat. Nemrég például az egyik óvodából 
kaptunk bejelentést: a szabályos útvonalat lerövidítendő az 
intézményük előtt, az egyirányúsított útszakaszt a tiltott irány-
ból igénybe véve használta rendszeresen több autós. Egyébként 
sem szép magatartás, az óvoda jellegét figyelembe véve pláne 
kezelést igényelt a helyzet. Kapacitásunkból futotta, így egyen-
ruhást állítottunk a kérdéses szakaszra – napok alatt megszűnt 
ez a fajta szabálysértés. 

A kora tavaszban a városka szinte hívogat egy rövid túrára, fel is 
kerekedünk. Kóródi Attila törzsőrmester, körzeti megbízottat, és 
Jankovics Bence őrmester, járőrt kísérjük el a megszokott közbiz-
tonsági körútjukra. A két zsaru Hircsen Tamás közterület-felü-
gyelővel és Szabó Máté polgárőrrel kiegészülve alkot rendészeti 
négyest. 

– Az általános szolgálatok során is segítségünkre vannak a pol-
gárőrök és a közterületesek, így kiemelkedően fontos feladat 

hárul rájuk egy-egy nagy rendezvény alkalmával – magyarázza a 
két zsaru. – Az illetékességi területünkön több családi napot, sör-
fesztivált rendeznek a települések a nyári időszakban, ilyenkor 
az érkező látogatók parkoltatását, a különféle események biz-
tonságos lefolyását segítik. Aztán Budakeszi külterületén ér 
össze a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt., így 
az erdészetekkel is összedolgozunk. Fatolvajlás csak elhanyagol-
ható mértékben jelentkezik, az erdőket illetéktelenül használó 
krosszmotorosok, kvadosok jelenléte is visszaszorult egészen. 
Közel ideálisnak mondható a járműellátottságunk: a hegy-
oldalak bejárásához fel tudunk venni a rendőrőrs jármű-
parkjából crossover kialakítású szolgálati autót. Ez könnyebben 
leküzdi a terepadottságokat, míg a városi bejárásokhoz nagy tel-
jesítményű, aszfaltra termett Mercedeseket használunk. 

Mire a tiszthelyettesek idáig érnek feladataik részletezésében, 
szó szerint szembe is jön az aktuális feladat. Sem terepleküzdő 
képességű, sem a gyorsaságban jeleskedő járőrautóra nincs 
szükség, elég egy fényhídvillantás, és a renitens már félre is áll. 
Egy irányba mutatnak a közlekedési kihágások, egyirányú utat 
mutat az utca táblája, amit a járművezető figyelmen kívül ha-
gyott. Pár ezer forintos büntetéssel ússza meg ezt a közlekedési 
mutatványt, a szankció korántsem drákói, inkább okító jellegű. 

– Az évek során adódtak érdekes ügyek, és mind-mind alkal-
masak voltak arra, hogy megfejtésük közben elgondolkodjunk 
az emberi lélek rejtelmein is – beszél a rendőrőrs bűnügyeiről 
Kovács József főhadnagy, parancsnokhelyettes. – Kaptunk beje-
lentést már amiatt, hogy valaki nyestcsapdával összefogdosta a 
környék macskáit. Szintén állatok voltak a kárvallottjai egy másik 
ügynek: szomszédok perlekedtek egymással, ki a háztáji tyúk-
tartás és a friss tojás fontossága mellett érvelt, ki a baromfikkal 
járó szaghatásokat, zavaró kárálást nehezményezte. Morbid 
bosszú tetézte be az ellenségeskedést, így lett a tyúkperből 
rendőrségi ügy. Az állattartó egy nap lefejezve találta szárnya-
sait, sőt, egy kecske is a kivégzettek közé tartozott, neki is 
elvágták a torkát. A kiragadott példák természetesen nem 
jellemzőek, ezért is maradtak meg emlékezetünkben. A hétköz-
napokban rend és biztonság uralkodik nálunk, aminek a fenn-
tartásáért dolgozunk a kollégáimmal. 

Forrás: Zsaru Magazin / Szilágyi Attila 
Fotó: Szabó Gabriella 
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Sok bosszúságot okoz a patakmenti ingatlanok tulajdonosainak, 
hogy a környékbeli lakosok nem tartják tiszteletben a magántu-
lajdonú földek határait, és a kutyasétáltatás során ebükkel 
együtt átgázolnak a területen, köztük sok esetben veteménye-
seken. 

A térképen Mko-besorolásúként jelölt, természetvédelmi 
területen lévő telkek jellemzően nincsenek bekerítve, azonban 
magántulajdonban vannak, és tulajdonosaik művelik a földeket. 
Ezek miatt határozottan kérjük a kutyasétáltatókat, tartsák 

tiszteletben mások tulajdonát, és ne lépjenek ezekre a 
területekre, ne gázoljanak át a földeken! Az ebeket ne engedjék 
itt szabadon (a kutyák sétáltatása egyébként is csak pórázon 
megengedett!), ürüléket pedig végképp ne hagyjanak hátra a 
kutyájuk után! 

A patakmenti ingatlanok nem kutyafuttatók, kérjük, ne 
használják ekként ezeket! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a 
patakba tilos kisebb-nagyobb – pl. az átjutást segítő – tárgyakat 
elhelyezni! 

A patakmenti földek nem  
kutyafuttatók 

Tisztelt Telki Lakosok! 
 
2020. június 13-án, szombaton 8 és 13 óra 
között a Telki Polgármesteri Hivatal 
parkolójában lehetőség lesz elektronikai 
és veszélyes hulladék lerakására. 

 

Elektronikai hulladék 
 
Hűtőszekrény kivételével minden hiánytalan elektronikai 
készüléket átveszünk. 

 

Veszélyes hulladék 
 
étolaj, zsír 
diszperziós és oldószeres festék 
oldószer, hígító 
irodatechnikai hulladékok (toner, festékpatron) 
mosószerek 
növényvédő szerek 
akkumulátorok, elemek 
fáradt olaj, olajszűrő 
 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

Használt gumiabroncsok 
gyűjtése 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanebben az 
időpontban és helyszínen az önkormányzat szervezésében 
gyűjtést rendeznek használt személyautó gumiabroncsoknak is, 
így ezek leadására szintén lehetőség lesz. 

Fontos, hogy csak személyautó gumikat vesznek át, teherautó- 
vagy traktorabroncsokat nem. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

Veszélyes hulladék gyűjtése 
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Újabb jelentős változások a  
buszközlekedésben 
A 2020. május 4-től érvényes járványügyi szabályozás értelmében 
mindenki számára kötelező a szájmaszk viselése, illetve a száj és az 
orr eltakarása a Volánbusz valamennyi járatán és utasforgalmi 
létesítményeiben. A szabály egyaránt vonatkozik a menetrend 
szerinti helyi és helyközi, az országos és regionális, a szerződéses 
és különcélú járatokra, valamint az alvállalkozók által üzemeltetett 
autóbuszokra. A várótermekben, pénztáraknál és személyes 
ügyfélszolgálati pontokon szintén országszerte kötelező a 
maszkviselés. A szájat és az orrot eltakaró eszközt már az autóbusz 
fedélzetére történő felszálláskor, az állomásokon a beszállás előtti 
sorban álláskor, illetve az utasforgalmi létesítményekbe való 
belépéskor viselni kell. 

Az autóbusz-állomások nyitott részein a másfél méteres védőtávol-
ság betartása – a járványügyi szabályozással összhangban – 
kötelező, a szájat és az orrot eltakaró eszköz viselése ajánlott. 

Május 20-ig fokozatosan visszaállt az első ajtós felszállási rend, és – 
az utasokat, autóbusz-vezetőket egyaránt védő – szigorú óvin-
tézkedések betartása mellett ismét lehet a járművezetőtől menet-
jegyet, bérletet vásárolni. E célból a buszon egyszerre egy utas 
tartózkodhat, a jegyet vagy bérletet váltani kívánó többi utazónak 
a peronon kell várakoznia a másfél méteres védőtávolság 
betartásával. Az utasok érvényes menetjegyüket vagy bérletüket 
felszálláskor kötelesek bemutatni az autóbusz-vezetőnek. A jára-
tokon már nincsen a járművezetőt elhatároló kordon, helyette az 
első üléssorok vannak lezárva, azokon ülve nem lehet utazni. 

 

Jegy és bérlet is vehető online 
 
Folyamatosan bővül a Közlekedési Mobiljegy applikációt (a mobil-
jegyről bővebben itt lehet olvasni: https://www.volanbusz.hu/hu/ 
jegy-es-berlet/mobiljegy) használók köre. A mobiljegyek és -bér-
letek népszerűsége miatt a Volánbusz a jövőben is meg kívánja 
tartani ezt az értékesítési formát, ezért a Nemzeti Mobilfizetési 
Zrt.-vel együttműködve folyamatosan fejleszti az elérhető ter-
mékek körét. 

A kezdetben csak menetjegy váltására alkalmas applikáció április 
1-jétől teljes árú és kiemelten kedvezményes, 30 napos helyközi 
bérleteket és távolsági kiegészítő jegyeket, április 25. óta teljes árú, 
helyközi havi bérleteket és helyi, teljes árú havi, illetve 30 napos 
bérleteket, május 1-jétől pedig kiemelten kedvezményes, helyközi 
havi bérleteket és a helyi sajátosságok szerinti havi tanulóbér-
leteket, esetenként 30 napos tanulóbérleteket is kínál. Május 8-a 
óta helyközi, első félhavi, teljes árú és kiemelten kedvezményes 
bérletek, valamint további helyi díjtermékek is kaphatók a 
Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban, valamint – új viszonteladói 
partnerként – a VoxPay applikációban. Egyes termékek a Simple by 
OTP alkalmazásban is megvásárolhatók. Május 15-től további elek-
tronikus Volánbusz-termékeket vezettek be: helyközi és – ahol 
egyébként is elérhető – helyi, második félhavi bérletekkel bővült a 
kínálat. 

Noha a menetjegyek az elővételi pénztárak, az automaták és a 
nyitva tartó szerződéses partnerek mellett május 20-tól az ország 
teljes területén, a társaság valamennyi járatán az autóbusz-
vezetőktől is megvásárolhatók, a járványhelyzetre való tekintettel 
a Volánbusz továbbra is azt kéri, hogy aki csak teheti, elektronikus 
úton váltsa meg jegyét, bérletét. Erre a Közlekedési Mobiljegy app-
likáció mellett a Volánbusz honlapján (https://www.volanbusz.hu/ 
hu/jegy-es-berlet/online-jegyvasarlas) is lehetőség van. 

Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a Volánbusz 
autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait 
érintő változásokról az utasok a volanbusz.hu/koronavirus oldalon 
(https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus/), a Közlekedési 
Mobiljegy alkalmazásról a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján 
(https://mobiljegy.nmzrt.hu/) tájékozódhatnak. 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása 
alapján a veszélyhelyzet miatt szünetelő 
lomtalanítási szolgáltatás 2020. június 1-
jétől ismét igényelhető Telkiben. 

 

 

Tudnivalók a házhoz menő lomtalanítás 
kapcsán 
 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. évente 13 alkalommal vállalja a ház-
tartásokban keletkező lomhulladékok elszállítását. Egy alkalom-
mal maximum 3 köbméter készíthető össze. 

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezett lakossági hulladék (pl. bútorok, ágymatrac, műanyag 

hinta, rekeszek, műanyag virágtartó, műanyag felfújhatós 
medence, stb. – további részletes információk a www.zold-
bicske.hu oldalon olvashatók), amely mérete, vagy egyéb tulaj-
donsága miatt nem helyezhető el gyűjtőedényben. 

A lomtalanítás folyamatosan, az ügyfélszolgálaton előre 
egyeztetett időpontban történik. A lomtalanítási szolgáltatást a 
díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek vehetik igénybe. 

A társaság kéri, hogy az előre egyeztetett lomtalanítási időpont-
ban a szállítólevél aláírásával igazolja részükre a kihelyezett és 
elszállított hulladék mennyiségét. 

A Zöld Bicske ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 
Hétfő: 8:00-16:00, Szerda: 7:00-19:00, Péntek: 8:00-12:00 
E-mail: info@zoldbicske.hu 
Telefonszám: 06-22-350-111 
Honlap: www.zoldbicske.hu 

Újra igényelhető a lomtalanítás Telkiben 
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A technikai fejlődés 
következtében az inter-
net a mindennapok 
része lett. Használatával 
könnyebbé, egyszerűb-
bé tehetjük életünket. A 
virtuális tér azonban 
valós veszélyeket is 
jelent. Digitálisan tárolt 
személyes és pénzügyi 

adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyekhez 
kerülhetnek. Az elkövetők módszerei időről-időre változnak, de az 
ajánlott biztonsági intézkedések és magatartási szabályok tudatos 
betartásával jelentősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok. 
 

A biztonságos környezet megteremtése 
 
A technikai megoldások, akárcsak az otthonunk védelmében, 
jelentik az első lépcsőt. Gondoskodjunk arról, hogy a 
számítógépünk és az otthoni hálózatunk is biztonságos legyen! 
Ennek érdekében: 
•      Rendszeresen telepítse számítógépén az operációs rendszer és 

a felhasználói programok frissítéseit! Mobileszközein is frissítse 
az alkalmazásokat! 

•      A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni védekezés cél-
jából feltétlenül javasolt vírusirtó program telepítése és frissítése! 

•      Számítógépén a felhasználói fiókok felügyeletén állítsa be, 
hogy a kritikus műveletekhez (pl. program telepítése) a fel-
használó engedélyére legyen szükség! 

•      Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az „ajánlott” szint alá! 

•      Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen! 

 

Tudatos internethasználat 
 
A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha tulajdonos átadja a kul-
csot és a kódot, vagy nyitva hagyja az ajtót és nem kapcsolja be a 
riasztót. Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű 
szabály betartásával elkerülhetőek: 
 

•      Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg! 

•      Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött 
kérésre! 

•      Belépéskor mindig gépelje be az URL címet, ne a kapott linkre 
kattintva lépjen be az oldalra! 

•      Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg 
arról, hogy valódi banki oldalon adja meg az adatokat, más 
oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg azokat! 

•      Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező 
(https előtag) oldalon adjon meg! 

 

Adataink fokozott védelme 
 
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére további 
megoldásokat (értéktároló, széf ) használunk. A digitálisan tárolt 
adataink védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjunk el: 
egyrészt, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt 
elvesztésük (pl. technikai probléma, szándékos károkozás) esetén is 
vissza tudjuk állítani őket. 
•      Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát! 

•      Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes 
adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák! 

•      Csoportosítsa ismerőseit, és ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit 
láthat! 

•      Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő 
bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás 
milyen személyes adatához fér hozzá! (születésnap, e-mail cím, 
ismerőseinek köre, stb.) Szükség esetén módosíthatja az 
elérhető információk körét. 

•      Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet 
használatát – minden esetben jelentkezzen ki a közösségi 
oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő. 

•      Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól. 
Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a bizton-
sági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez vagy 
olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi verzióját is. 

Országos Rendőr-főkapitányság

Online is biztonságban 
Tanácsok a biztonságos internethasználathoz

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! 

Feladataink során vállt vállnak vetve állunk helyt, de még több 
vállra van szükség! Az ÖN vállára, a TE válladra! Várunk minden 

elkötelezett, lelkes polgárt, aki – akár 
nappal, 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! 
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A fürdőlátogatók magatartása, szokásai alapvetően befolyá-
solják a medencék vízminőségét, jelen helyzetben pedig 
még nagyobb hangsúlyt kap a helyes higiénés fürdőkultúra. 
Ha úgy dönt, hogy felkeresi valamelyik hazai fürdőt, fontos, 
hogy ügyeljen az alábbiakra! 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tanácsai a 
biztonságos fürdőzés érdekében: 
 
Tájékozódjon! Mikor és milyen előírások betartása mellett lehet-
séges a fürdőlátogatás. A jelenlegi előírások szerint csak a 
létesítmények egy része (alapvetően a szabadtéri medencék) 
üzemelhet. 

Mosson kezet! A gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alko-
holos kézfertőtlenítés továbbra is a fertőzés megelőzésének leg-
fontosabb eszköze. 

Tüsszentés és köhögés esetén használjon papírzsebkendőt! 

Kerülje a közeli kontaktust! A fertőzés fő forrása a fürdőkben is 
az emberek közti érintkezés. 

Váltsa meg a jegyet online, elővételben! Amennyiben ez nem 
lehetséges, készpénzmentes (bankkártya, okos eszközök, stb.) 
fizetést alkalmazzon. 

Tartsa be az ajánlott védőtávolságot (1,5-2 m) a medencékben, 
az öltözőben, a zuhanyzókban, az illemhelyeken és a 
vendéglátóipari egységekben is! Védje a fürdő alkalmazottait is, 
hiszen ők fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek! 

Kerülje a kézfogást, a fizikai érintkezést! 

A vírus fürdővízzel való terjedésének kockázata rendkívül cse-
kély megfelelő vízkezelés mellett. Helyes higiénés viselkedésé-
vel segítse most is az üzemeltetők munkáját! 

Lázas, hányásos-hasmenéses, vagy légúti megbetegedéssel ne 

menjen fürdőbe! A tünetek elmúlása után legalább még egy 
hétig maradjon otthon! 

Fürdőzés, medencehasználat előtt és után, valamint a mosdók 
használata után zuhanyozzon le meleg vízzel, szappannal! 

Mindig használja a lábmosót! 

Tartsa be a medencék maximális terhelhetőségére vonatkozó 
előírásokat, zsúfolt medencében ne fürdőzzön! 

Csak megfelelő, fürdési célú ruhában fürdőzzön, a medencébe 
lépés előtt ürítse ki zsebeit! 

A medencében ne fogyasszon ételt vagy italt! 

Védje a gyermekeket! 

A gyermek- és pancsoló medencében felnőtt nem tartózkodhat! 

Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában fürdőzhet! 

Vigyázzunk magunkra és egymásra a strandon is! 

Fürdőzzön biztonságosan! 
– a COVID-19 okozta fertőzésveszély ellenére is

Közérdekű

Kedves Telkiek!  
 
Immáron elérhető Telki község online programnaptárja! 

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/ 

Már elérhető az online telki  
programnaptár 

Az eredeti tervek szerint május közepén lett volna 2020-as Telki 
Fesztivál, amelyet az új típusú koronavírus miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzet okán – a többi helyi, valamint országos rendezvény-
hez hasonlóan – az eredeti időpontban nem rendeztek meg. 

 

Nemrégiben pedig az is bizonyossá vált, hogy mivel az 
Önkormányzat a járvány és a veszélyhelyzet miatt létrejött anya-
gi helyzet következtében komoly belső átcsoportosításokat volt 
kénytelen végrehajtani a költségvetésében, a fesztivál későbbi 
időpontban sem lesz megtartva, így idén elmarad. 

Elmarad az idei fesztivál 
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Kedves Telkiek! 
 
A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár, együttműködés-
ben Telki Község Önkormányzatával online megemlékezést 
szervez a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója 
napján, 2020. június 4-én (csütörtök) este 19 órától. A prog-
ram várható időtartama 60-90 perc. 

A megemlékezésen résztvevőket a Himnusz meghallgatását 
követően Deltai Károly polgármester, és Berényi Ildikó, a 
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár vezetője köszönti, 
majd telki történész, kutató, író szakértők és gyimesbükki 
vendégünk (ld. a cikk végén) beszélnek rövid előadásokban a 
100 évvel ezelőtt történtek kapcsolódásáról a magyar 
történelemhez, egy felvidéki magyar nemesi család sorsához, 
Telki történelméhez, és testvértelepülésünkhöz, az ezeréves 
határon fekvő, csángómagyar Gyimesbükkhöz. 

Előadóink röviden reflektálnak a többi előadásra is, majd a hall-
gatóság által előzetesen feltett kérdésekből válaszolnak 
néhányra, a rendelkezésre álló idő függvényében. Az esemény a 
Szózat meghallgatásával zárul. A beszélgetés moderátora: 
Móczár Gábor alpolgármester. 

Az online megemlékezésre, amelyet a ZOOM program segít-
ségével tartunk meg (telepítési és használati útmutató elérhető 
itt: https://www.radu.hu/hogyan-tudsz-csatlakozni-egy-zoom-
us-webinariumhoz/ előzetesen regisztrálni kell, legkésőbb 
2020. június 2-án éjfélig, az itt elérhető online űrlapon: 
https://tinyurl.hu/wEHU/ 

A regisztrálók az esemény előtti napon emailben kapnak kap-
csolódási információt a megfelelő online felülethez. 

 

Előadóink és előadásaik 
 

Szabados György középkortörténész 
kutató (Telki) 
 
1994 és 2017 között a szegedi egyetemen tanított. A Siklósi 
Gyula Várostörténeti Kutatóközpont (Székesfehérvár) 
történésze, a Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár) 
történész tanácsadója, az MKI - László Gyula Kutatóközpont és 
Archívum igazgatója (Budapest). 2 monográfia és 150-nél több 
publikáció szerzője. Munkáját 2016-ban a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével ismerték el. 

Előadásának összefoglalója: 

A honfoglalók Erdély hágóin és a Vereckei-szoroson át jöttek be. 
Erdélyben halt meg Álmos első nagyfejedelem. Erdélyből hozta 
magának Saroltot feleségül Géza, akiktől Szent István született. 
Szent László az erdélyi Kerlésnél ölte meg a leányrabló kunt, a 
Felvidék nyugati részén halt meg, és Nagyváradon nyugszik. 
Kolozsvárott született Mátyás király. Ma egyik említett vidék, 
város sem tartozik Magyarországhoz. E példatár azonban a régi 
korokon is jól mutatja, hogy a magyar történelem színtere a IX. 
század második fele óta a Kárpát-medence egésze. 

 
Bánó Attila író, grafikus (Telki) 
 
1969 és 1990 között grafikusként dolgozott. 1980 óta tagja a 

Trianon 100 – online megemlékezés 
Telkiben 
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Művészeti Alapnak (MAOE). 1990 és 1992 között a Ludas Matyi 
munkatársa, 1992-ben az Új Magyarország segédszerkesztője, 
1992 és 1995 között a Pest Megyei Hírlap főszerkesztő-
helyettese volt. 1998 és 2002 között a Kis Újság felelős 
szerkesztője, 1992 és 2007 között a Magyar Újságírók 
Közösségének elnökségi tagja, 2006-tól 2007-ig elnöke. A 
Magyar Országgyűlés 1999-ben a Magyar Televízió 
Közalapítvány kuratóriumának elnökségi tagjává (FKGP) válasz-
totta, ezt a tisztségét 2003-ig töltötte be. 2000-ben, az Igazolt 
Magyar Szabadságharcos Világszövetségtől megkapta a Hűség 
a Hazához Érdemkeresztet. 1996 óta tizenhat könyvet írt. 

Előadásának összefoglalója: 

Kitér ősi, felvidéki kötődésű családjának történetére, sorsának 
alakulására, majd néhány példán keresztül a trianoni kényszer-
béke következményeire. Sokan jósolták akkoriban 
Magyarország teljes bukását, ám ez mégsem következett be. 
Megakadályozta a magyar emberek összetartozásának tudata, 
hihetetlen életereje. Szó esik olyan jeles honfitársainkról, akik 
Trianon miatt arra kényszerültek, hogy megváljanak szülőföld-
jüktől, de akik minden sorscsapás ellenére hazafiak maradtak. 

Földváryné Kiss Réka történész, néprajz-
kutató (Telki) 
 
2000 és 2014 között az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának tudományos kutatója. Jelenleg a Nemzeti 
Emlékezet Bizottság elnöke, a KGRE-HTK Egyháztörténeti 
Tanszékének vezetője. Az Emlékezet és Szolidaritás Európai 
Hálózata (ENRS) magyarországi koordinátora. Családjával 2003 
óta lakik Telkiben. 

Előadásának összefoglalója: 

Trianon az újkori Magyarország egyik legsúlyosabb és 
legösszetettebb következményekkel járó traumája, melynek 
talán legdrámaibb következményeként magyarok milliói kerül-
tek egyik napról a másikra a magyar állam határain kívülre. 

Míg az első világháborút lezáró békerendszerben a győztes 
hatalmak országhatárokat mozgatva lényegében újrarajzolták 
Közép-Európa és benne Magyarország térképét, alig egy gene-
rációval később, a második világháborút lezáró békerendszer-
ben a győztes hatalmak egész népcsoportokat kényszerűen 
mozgatva lényegében újrarajzolták Közép-Európa és benne 
Magyarország etnikai térképét. 

A békeszerződések drámai következményei generációk sorsát 
határozták meg. Trianon – éppen ezért – nemcsak a múlt része, 
hanem velünk élő, máig ható személyes történelem is. Minden 
helyi közösségnek, családnak megvan a maga „Trianon 
története”. A sok kis helytörténetből és családtörténetből pedig 
összeállhat egy „nagy országtörténet”. Ennek a gondolatnak a 
jegyében, rövid prezentációmban azt elevenítem fel, hogy 
Trianon hosszan tartó következményei miként érintették 
szűkebb lakóhelyünk, Telki és a budakörnyéki települések életét. 

 

Salamon József plébános (Gyimesbükk) 
 
A gyimesbükki csángómagyar közösség lelki és szellemi vezető-
je a moldvai csángó szórvány vidéken, Lujzikalagorban 
született, és 2004 óta végzi állhatatos, kitartó munkáját a több-
ségében csángómagyar, de a hatvanas évektől már a román 
irányítású Bákó megyéhez csatolt Gyimesbükkön, amely a 
történelmi Magyarország egyik legkeletibb pontján, az ezeréves 
határon áll. A rá bízott közösség katolikus hitének és magyarság-
tudatának lelkes és harcos őrzője, bátorítója, tanítója és támo-
gatója, aki számtalan módon segíti a családok és gyermekek 
tanulását, megélhetését, előbbre jutását, és nekünk, telkieknek is 
hatékony segítőnk és vendéglátónk. Mindemellett tudatosan 
építi a gyimesi csángók történelméhez kapcsolódó emlékhe-
lyeket, közreműködött a vesztegzári, úgynevezett Kontumáci 
kápolna és környezete, a háborús emlékhely és a 30. számú 
vasúti őrház felújításában, megépítette a Hit Kapuját és 
Megmaradásunk Oszlopainak kopjafa-sorát, a csángók 
történelmét is bemutató Csángó Keresztutat és a plébánia 
területén található Közösségi Házat. Az idei, 100 éves évfordulón 
a történelmi Magyarország 64 vármegyéjét bemutató emlékmű 
építését kezdte meg. 

József atya 2019-ben a Magyar Kormány képviselőjétől a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át, a gyimesi 
magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében 
végzett odaadó szolgálata elismeréseként. 
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A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár logópályázatának 
felhívására az április végi határidőig három pályamű érkezett be. 

A bíráló bizottság a Telkiben élő Horváth Anikó által beadott 
pályázatot értékelte díjnyertesnek, további eredményt pedig 
nem hirdetett. 

 

A logóról és tervezőjéről 
 
Horváth Anikó az ARC design alapítója. 2009-ben kezdett el 
grafikai tervezéssel foglalkozni, eleinte szabadidős kikapcso-
lódásként, később pedig már hivatásként. Teljes mértékben 
motiválja, felpörgeti a munkája, és úgy gondolja, kétségkívül 
nagyon szerencsés, hogy azzal foglalkozhat, ami egyben a hob-
bija is. 

A győztes logó kapcsán elmondta, hogy a toll, mint elem 
használata utal Kodolányi János munkásságára, amellett, hogy a 
könyvekhez, könyvtárhoz is szorosan kötődik. A grafikában 
használt színek Telki logójának színei, kiegészítve a türkizzel, 
amely egyrészt esztétikus, másrészt friss és üde, és teljesen 
jellemző a településünkre. A pecsétjelleg erősíti a hivatalos 
hatást, a színek és formák pedig lendületet sugároznak a stabili-
tás mellé. 

szb 

Megszületett a közösségi ház logója 
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Ahogyan arról korábban már hírt adtunk, végzős tanulóink az 
országos átlaghoz képest kimagaslóan jobban teljesítettek a 
januári felvételi vizsgák során. De vajon mire is volt elég az a 
bizonyos pont? 

Az elmúlt közel három hónap alatt nagyon vártuk a felvételi 
értesítőket. Januárban izgultunk értük az írásbeli megméret-
tetéskor, azóta pedig drukkoltunk nekik, hogy abban a 
középiskolában folytathassák tanulmányaikat, ahová annyira 
vágynak. 

Április utolsó hetében kaptuk a híreket, így most tudunk beszá-
molni a már visszaérkezett középiskolai felvételi ered-
ményeikről. 

Egyúttal pedig szeretnénk segítséget nyújtani a jövő nyol-
cadikosainak a középiskola választáshoz. 

Fülöp Ottilia 

Iskolánk továbbtanulási mutatói 

Zajlik a digitális oktatás 
 

Március 11-e óta hazánkban, így Telkiben is digitális oktatás keretében tanulnak az általános iskolás diákok. 

A tanulók az oktatás keretein belül sokszor igen látványos munkákkal rukkolnak elő, amelyekből most egy válogatást teszünk közzé. 
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Az Érdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot 
hirdet a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanítói munkakörének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Muskátli utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása 1-4. évfolyamon, 
munkaköri leírás szerint. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló, 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

•      főiskolai végzettség - tanító, 

•      magyar állampolgárság, 

•      büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a 
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, 

•      cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•      90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen 
előéletnek, és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem 
áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való 
eltiltás hatálya alatt, 

•      fényképes szakmai önéletrajz, 

•      végzettséget igazoló okiratok másolata, 

•      motivációs levél 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi 
Szilvia intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-20-430-0117-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton, Farkas 
Judit intézményvezető részére elküldve a pipacsvirag@telki.hu 
email címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 17. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A 
pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv 
felel. 

Tanítói álláslehetőség 

Vészhelyzet az óvodában… 
 
Senki sem gondolta volna, hogy ez egyszer nálunk is 
bekövetkezhet, hiszen a gyerekekkel megtanultuk a helyes kéz-
mosást, a köhögési és a tüsszentési etikettet. Mint minden 
hónapban, így áprilisban is rengeteg programunk, közös 
élményünk lehetett volna (!). 

Óvodánkban március közepén három nap alatt mindent lefer-
tőtlenítettünk, elpakoltunk, és összekészítettünk magunknak 
néhány könyvet, jegyzetet, amiből az otthoni munkát el tudtuk 
indítani. 

A jelenlegi helyzetben kollégáinkkal úgy próbálunk támogatást 
nyújtani a családoknak, hogy hetente összeállítunk egy-egy pro-
jektet, és jó pár óvodán kívül is könnyen megvalósítható ötletet. 
Megosztunk a szülőkkel olyan webes felületeket, ahol maguk is 
több információhoz, lehetőséghez jutnak. Igyekszünk segíteni a 
szülőknek az otthoni elfoglaltság tartalmas megtervezésében. 
 

Jeles napjaink „homeoffice-ban” 
 
A Víz világnapja alkalmából sok-sok ötletet, témajavaslatot 
valósítottak meg a családok: 

•      Játékos kísérletek vízzel – szappanbuborékfújás –, buborék-
fújóval, illetve szappanos kézzel kézmosás közben; 

•      Csíráztatás, ültetések – bab, borsó fokhagyma csíráztatása, a 
növekedés figyelemmel kísérése, növénygondozás; 

•      Festés ujj- és tenyérnyomattal, ecsettel, vízfestékkel, halacs-
ka díszítése papírfűzéssel, papírhajó hajtogatása, díszítése. 

 

Húsvét – Karácsony után második legnagyobb keresztény 
ünnepünk, amelyet az óvodában is megünneplünk. Ebben az 
évben április 12-13-ra esett. 

•      Húsvéthoz kapcsolódó mesékkel, versekkel, találós 
kérdésekkel, locsolóversekkel is kiegészítettük az ötlet-
tárakat; 

•      Különböző technikákkal készülő, könnyen megvalósítható 
papírfüzér, kosárka, hímestojás, bárányka készülhetett tojás-
tartóból, papírhengerből, fonalakból; 

Óvoda az otthonokban 



20 Közérdekű

2020 május

•      Javasoltuk, hogy az ünnepi készülődésbe vonják be a 
gyerekeket. A sütemények mellett így kreatív, egészséges 
reggeli is készült; 

•      Környezeti neveléssel összefüggésben, matematikai feladat-
lapok, színezők, íráselőkészítő feladatlapok ajánlásával való-
sulhatott meg a kéz finom mozgása, valamint a megfi-
gyelőképesség fejlesztése. 

 

Föld napja – Az „Egy csemete, egy palánta” népszerű hagyo-
mányunk is otthon valósult meg. 

•      Veteményezés, palántázás, faültetés a kertekben; ültetőhely 
előkészítése, növények öntözése, gondozása; a fejlődés 
nyomon követése; 

•      Méhek es katicák – rovarok, bogarak éledése a kertekben; 

•      Virágok, kavics-bogarak festése; 

•      Azonosság-különbözőség megfigyelése feladatlapon és 
online felületen; 

•      Újrahasznosítás – tojástartóból készített palántázó tálca. 

Minden hétre ajánlottunk verset, mesét, mondókát és énekeket 
az időszerű témakörökhöz illően. A mozgás fejlesztésére is java-
soltunk ügyességi játékokat labdával, ugrókötéllel, valamint az 
Így tedd rá! „OTTHON” zenés, táncos YouTube videóival. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Az első időszakban ez a fajta kommunikáció szokatlan volt, egy-
oldalúnak tűnt. Mára azonban egyre többször és több családtól 
kapunk pozitív visszajelzést, köszönetet, fotókat a megvalósított 
tevékenységekről. 

 

Anyák napja 
 
Óvodánkban a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal 
tartottunk először anyák-napi teadélutánt, amely nagy örömet 
okozott szülőnek, gyermeknek egyaránt. Nagyon vártuk a foly-
tatást. 

Idén az anyák-napi meglepetés elkészítésével – több csoport-
ban kivételesen, és nem hagyományteremtő szándékkal − az 
édesapák kaptak feladatot otthonra. Volt kavicsfestés ujjnyo-
mattal, anyák-napi rajzkészítés, illetve képeslap készítéséhez 
kaptak az apukák online segítséget. 

 

A kisgyermekek örömmel elevenítették meg alkotásaikban 
élményeiket és vágyaikat. 

 

Úgy gondolom, pedagógustársaim nevében is elmondhatom, 
hogy mindannyiunknak hiányzik az óvoda. A gyerekzsivaj, a sok 
mosolygós kisgyermek, a velük és szüleikkel történő beszél-
getések. Bízzunk benne, hogy nagyobb baj nélkül vészeljük át 
ezt az embert próbáló helyzetet, és minél előbb viszontláthatjuk 
egymást! 

Továbbra is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a családunkra, 
egymásra! 

Kerék Zsuzsanna óvodapedagógus 
Tengelice csoport 

Oktatás
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Gyógyszertári ügyeleti 
beosztás Budakeszin 
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy Budakeszi 
város gyógyszertári ügyeleti 
beosztása 2020 júniusában a 
következőképpen alakul: 

Június 1. (Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap) 08.00-20.00  

                                                                                  Angyal Patika 

Június 6. szombat 17.00-20.00                       Angyal Patika 

Június 7. vasárnap 13.00-20.00                       Angyal Patika 

Június 13. szombat 17.00-20.00                     Dió Patika 

Június 14. vasárnap 13.00-20.00                    Dió Patika 

Június 20. szombat 17.00-20.00                     Park Center Patika 

Június 21. vasárnap 13.00-20.00                    Park Center Patika 

Június 27. szombat 17.00-20.00                     Póczi Patika 

Június 28. 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 hirdetni 
szándékozók! 

 

A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki 
Önkormányzat hivatalos havilapja, illetve 
weboldala. Együtt a helyi kommunikáció fő 
csatornáit jelentik. Olvasóik jellemzően a közel 
5000 fős település, és a több tízezres lélekszámú 
környező régió lakosai, valamint a községre 
költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők. 
Mindkét orgánum közkedvelt és kimagasló látoga-
tottsági statisztikákkal rendelkezik. 

Juttassa el célközönségéhez hirdetését továbbra is 
rajtunk keresztül! 

A hirdetések árairól és a további részletekről érdek-
lődjön a 06-26-920-806-os telefonszámon, vala-
mint a munkaugy@telki.hu email címen! 

Ehavi számunk 

címlapján  

Messzi Ke 

 fotója látható. 

 

Köszönet érte! 
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Fontos elérhetőségek a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán 
 

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 

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

Helyi vészhelyzeti - kifejezetten a Telkiben élők gondjainak megoldása kapcsán működő - 0-24 órás koro-
navírus segítségnyújtó telefonszám: 06-70-674-3656 

Hívás előtt mindig tájékozódjanak! A felmerülő gyakori kérdésekre válasz, problémára megoldás a legtöbb eset-
ben megismerhető, elérhető. Kérjük, hogy ne a központi zöld számok helyett hívják, hanem abban az esetben, ha 
a zöldszámokon vagy a különböző honlapokon nem kapnak választ a kérdéseikre! Aki idős, egyedülálló vagy 
karanténban van Telkiben, és segítséget kérne, kérjük, ezen a telefonszámon jelezze! 

Ügyfélfogadási korlátozás a hivatalban  
 

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

Kérjük az Ügyfeleket, hogy a kijárási korlátozás feloldását követően, járványügyi megfontolásból továbbra is 
törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában intézzék el, csak a legszük-
ségesebb 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 


