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Polgármester naplója
Napos oldal
Most épp azokat a napokat
éljük, amikor úgy hisszük, és
bízunk benne, hogy a járvány
levonult.
Itt a nyár, aki csak teheti,
igyekszik kihasználni, sokan
persze az elmúlt negyedév
miatt nem annyira nyaralással, mint inkább munkával. A
járvány kérdése érthetően a
háttérbe szorult.
Persze közben halljuk a híreket a második hullámról, külföldi esetekről, tudjuk, hogy
visszatérhet a betegség, de
igyekszünk elhessegetni magunktól ezeket a gondolatokat, hisz mégiscsak nyár van.

Újraindítás
A veszélyhelyzet elmúltával a polgármester a törvény
által rárótt egyszemélyi felelősségét és hatáskörét
visszaadta a képviselő-testületnek. Nyár elején újrakezdődtek a testületi ülések. A veszélyhelyzet alatti
polgármesteri döntéseket a képviselő-testület a polgármester kérésére felülvizsgálta, az elrendelt költségvetési átalakítást megerősítette. A járványhelyzet
közvetlen és közvetett, rövid és hosszú távú következményeinek kiértékelése megkezdődött.

A sikeres védekezés felerősíti a hitet, hogy valójában nincs is baj,
hisz a legtöbben nem is találkoztak valódi beteggel. Ez is érthető
reakció, de hordoz magában veszélyeket.

kózással fizetnünk, mert az kemény ár lenne. Akárhogy is lesz,
közösen megoldjuk, hisz az első hullám tapasztalatai azt
mutatják, hogy képesek vagyunk rá.

Az elmúlt negyedév sok tanulsággal szolgált. Érdemes kinekkinek levonni a következtetéseket, idejekorán felkészülni egy
esetleges második hullámra, és az elemi óvatosságot, körültekintést fenntartani.

A nyár mindig nyár, még akkor is, ha rendkívüli tavasz után jön el.
A nyár felüdülés a testnek és a léleknek egyaránt, a természet
virulása; a meleg, a napfény jótékony, és erőt ad mindenkinek.

Bízom benne, hogy kellő odafigyelés mellett a járvány nem fog
feltámadni és a nyári lazaságért nem kell egy újabb őszi bezár-
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Jó egészséget, pihentető nyári napokat kívánok mindenkinek!
Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat
Kultúra

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2020. május 25.

vánnyal összefüggésben történt helyi eseményekről, polgármesteri intézkedésekről.
szb

Polgármesteri tájékoztató
Deltai Károly polgármester tájékoztatatta Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait a koronavírus-jár-

Elrendelték a veszélyhelyzet
megszüntetését
Június 17-én este megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a
Kormány elrendelte – a 2020. március 11-én közzétett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet megszüntetését. A Kormányrendelet június 18án lépett hatályba.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggésben a Kormány
kihirdette az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt, amely alapján az országos tisztifőorvos
javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján egészségügyi válsághelyzetet rendelhetnek el, amely járványügyi készültségnek
minősül. Ennek idején a betegek ellátása az egészségügyi válsághelyzeti ellátás keretében történik. Az egészségügyi válsághelyzet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve, ha a Kormány
annak hatályát meghosszabbítja.

Összeült a Helyi Védelmi Bizottság
2020. május 25-én Deltai Károly polgármester vezetésével
ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság, és az intézményvezetők,
ellátásban résztvevők. A találkozó során összegezték a bizottság
első, február 28-i ülése óta eltelt időszak tapasztalatait, és szóba
kerültek a közeljövő teendői a koronavírus kapcsán.
A polgármester elmondta, hogy Telki sikeresen vészelte át a
járvány idejét, és szerencsére nem volt halálos áldozat
településünkön az új koronavírus okozta megbetegedéssel
összefüggésben. Megköszönte a jelenlévők együttműködését,
és kiemelte, a kormány hamarosan visszavonja a rendkívüli
jogrendet, amelynek ideje alatt a polgármester volt az

egyszemélyi települési döntéshozó, és megszűnik a veszélyhelyzet (ez azóta meg is történt – a szerk.). Hangsúlyozta ugyanakkor,
hogy a kórokozó a továbbiakban is itt lesz velünk, köztünk, amíg
gyógyszer vagy oltóanyag nem lesz ellene. Hozzátette, a jelenlegi ismereteink alapján arra lehet következtetni, hogy a járvány a
közeljövőben (nyáron) nem tér vissza, de hirtelen kialakulhatnak
kisebb gócpontok, amik azonnali beavatkozást igényelhetnek.
Felhívta az intézmények és ellátásban résztvevők figyelmét arra,
hogy a járvány megelőzésében megnő a felelősségük a
következő időszakban.
Szilágyi Balázs
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Továbbra is online jelenik meg a
Telki Napló
A március 11-én elrendelt, majd június 18-án véget érő veszélyhelyzet miatt, a helyi járványügyi intézkedések részeként, az új
koronavírus terjedésének megelőzése, lassítása érdekében a
Telki Napló az áprilisi számtól kezdődően csak online jelent meg
a Telki Portálon. Június végéig pedig az is eldőlt, hogy a
pandémia települési költségvetésre gyakorolt kedvezőtlen
hatásai miatt egyelőre bizonytalan ideig (várhatóan az idei év
végéig) a Telki Napló továbbra is csak online fog megjelenni, a
szokásoknak megfelelően minden hónap utolsó napjaiban.
Bízunk abban, hogy a járványügyi helyzet és a költségvetés is

mielőbb lehetővé teszi, hogy az idén 25. évfolyamát élő Napló, a
telkiek kedvelt havilapja mihamarabb újra megjelenhet majd
nyomdai változatban is! Addig is arra buzdítunk mindenkit,
hogy aki csak teheti, olvassa el az online változatot!
Amennyiben tud olyanról, akinek nincs internetelérése, és nem
tudja nyomon követni a friss híreket a Telki Portálon, és igényt
tartana nyomtatott változatra, kérjük, jelezze ezt
szerkesztőségünknek (telefon: 06-70-530-4555)! Lehetőségeinkhez mérten, nyomtatott (de nem nyomdai) változatban
elküldjük számára az aktuális Telki Naplót.

Továbbra is kötelező a maszk használata a
boltokban, tömegközlekedési eszközökön
A Kormány a veszélyhelyzet megszűnését követően 285/2020.
(VI. 17.) Korm. rendeletében határozta meg a június 18-tól életbe
lépő járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseit.
A rendelet szerint mindenki köteles a tömegközlekedési
eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és
az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a
hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak.
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a
vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az
orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény
– függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint
alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható
meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma –
beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem
haladja meg az 500 főt.
2020 június

A június 18-án hatályba lépő rendelet alapján megszűnt a 65 év
felettiek vásárlási idősávja, így minden korosztály időbeli korlátozás nélkül vásárolhat a gyógyszertárakban, élelmiszerüzletekben és drogériákban.

Önkormányzat

Telki Portál és Napló: a veszélyhelyzet
idején rátettünk egy lapáttal
Néhány mondatban az elmúlt időszak helyi kommunikációjáról
A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben (sőt, már azt
megelőzően) a település vezetése a Telki Naplón és Portálon
keresztül igyekezett minden telki lakost a lehető legszélesebb
körben informálni a járvány kapcsán felmerülő legfontosabb
helyi vonatkozású intézkedésekről és tudnivalókról.
A honlapon Koronavírus infó néven külön felületen voltak megtalálhatók a legfontosabb elérhetőségek, és külön menüpontban lett összegyűjtve az összes koronavírussal összefüggő hír.
Az első Helyi Védelmi bizottsági ülés (2020. február 28.), valamint
a járvány hazai lecsengésének időszakában tartott legutóbbi
HVB-találkozó (május 25.) között eltelt időszakban (88 nap, azaz
közel 3 hónap alatt) 190 cikk jelent meg a Telki Portálon (a cikkek
nagyjából 90%-a a koronavírussal összefüggésben). A veszélyhelyzet elrendelését (március 11.) követően egy hónap alatt 100
írást tettünk közzé csak ebben a témában – ebből az első 10
napban 60 (!) cikk jelent meg.
Márciusban, áprilisban és május első felében hétvégén sem volt
megállás, hétfőtől vasárnapig minden nap új hírek jelentek meg
a telki.hu-n, valamint a legnagyobb közösségi oldal helyi csoportjaiban. A Facebook „Telki” csoportjában március közepétől

kezdve gyakran volt olyan nap, hogy a tagok 80%-a felkereste a
csoportot és kattintott valamelyik posztra.
Az elmúlt időszakban a Telki Portál rekordlátogatottságot ért el
(sok száz, alkalmanként több ezer olvasót értek el az egyes
cikkek, a napi látogatottság pedig szinte mindig 1000 fölött volt
– a rekordot egy „Polgármester Naplója” cikk érte el, amire közel
14.000-szer kattintottak az olvasók.
A folyamatos online tájékoztatás mellett márciustól május
végéig egy Telki Napló és egy Járványügyi Kisokos jelent meg
nyomtatásban, az április és május végi Naplók pedig online lettek közzétéve. Minden Napló tartalmazta a legfontosabb tudnivalókat és elérhetőségeket a járvány kapcsán.
Bízunk abban, hogy a közeli és távoli jövőben sem fog majd újra
a pandémiáról szólni az életünk, és nem kell újra „járvány-üzemmód”-ra kapcsolnunk! Ám bárhogy is legyen, a Telki Napló és a
Telki Portál ahogyan eddig, úgy a jövőben is igyekszik a lehető
legszélesebb körben eljuttatni a telkiekhez az őket érintő –
remélhetőleg sokkal kellemesebb tematikájú – híreket és tudnivalókat!

Igazgatási szünet a hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2020. (II.28.) önkormányzati
rendeletével 2020. július 20-a és 2020. augusztus 7-e között igazgatási szünetet rendelt el a Telki Polgármesteri Hivatalban.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben tart nyitva, hétköznapokon 8-tól 12 óráig.
Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre nem kerül sor, de kérelem valamennyi tárgykörben továbbra is folyamatosan benyújtható.
dr. Lack Mónika
jegyző
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Változás a kutak bejelentése kapcsán
A kutak engedélyeztetéséről szóló korábbi szabályozáshoz
képest ismét változtatásról született döntés: további 3 év haladékot kaptak a vízjogi fennmaradási engedélyt kérelmezők.
A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló, 1995. évi
LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi
létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre, az
ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben Magyarország
Kormányának javaslata alapján az Országgyűlés úgy döntött,
hogy a fúrt és ásott kutak engedélyezése kapcsán a bejelentési
és engedélyezési eljárás határidejét 2023. december 31-ig
meghosszabbítja.
Amennyiben a bejelentési kötelezettség szabályai változnak,
illetve ezzel kapcsolatban új jogszabály jelenik meg, a Telki
Önkormányzat tájékoztatni fogja a lakosságot.

Megszűnik a fogorvosi
ügyelet
A szolgáltató Baumann Dental és Marketing Kft. 2020. július 1jétől felmondta a Telki Község Önkormányzatával a fogorvosi
ügyelet ellátására korábban megkötött szerződést. Emiatt
júliustól megszűnik a 2015. március 1-je óta a telkiek számára
elérhető hétvégi, ünnepnapi, ingyenes biatorbágyi sürgősségi
fogorvosi ügyelet.

Volánbusz: december közepéig érvényesek a hivatalos
okmányok
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint 2020. december 15-ig
valamennyi járatukon elfogadják az utazási kedvezmények
igénybevételére jogosító lejárt vagy lejáró hivatalos
okmányokat és a diákigazolványokat.

BÖT-találkozó Budakeszin
2020. június 10-én Budakeszin, a Városházán találkoztak a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) településeinek
vezetői.
Egyebek mellett megbeszélést folytattak a Budakeszi központú
orvosi ügyelet kapcsán beérkező panaszokról, és megállapodtak arról, hogy írásban felszólítják az ügyeletet ellátó céget a
hatékonyabb, megfelelő betegkezelésre. A tanácskozáson a polgármesterek felhatalmazást adtak a BÖT-nek a Zsámbéki-

2020 június

medencét körülölelő kerékpárhálózat megtervezésére, és az is
elhangzott, hogy a tervek szerint 2020. szeptember 11-én és 12én lesz a harmadik Budakörnyéki Sörfesztivál, minden eddiginél
gazdagabb programkínálattal.

Közérdekű
Kultúra

Megszűntek a korlátozások a
kormányablakoknál
A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának
tájékoztatása alapján dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a Miniszterelnökség iránymutatása
szerint 2020. május 25. napjával megszüntette a veszélyhelyzet
miatt bevezetett, ügyfélszolgálatokat érintő korlátozásokat, így
az ügyfelek időpontfoglalás nélkül is felkereshetik a kormányablakokat, ügyfélfogadási helyszíneket.
A várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében
ugyanakkor kérik a kormányablakokban megjelenő ügyfeleket,
vegyék igénybe az előzetes időpontfoglalás lehetőségét
(Kormányzati Ügyfélvonal telefon: 1818, honlap: idopontfoglalo.kh.gov.hu).

Sok ügy intézhető online
Felhívják továbbá ügyfeleik figyelmét arra, hogy a legtöbb
hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető.
Javasolják, hogy elsősorban a megújult magyarorszag.hu
oldalon elérhető online lehetőségeket vegyék igénybe! A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a
bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi
igazolvánnyal vagy telefonos azonosítással történik), továbbá az
ügyek jelentős hányadában lehetőség van a kérelem
benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu; a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás
szükséges).

A földhivatal betagozódott a
Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztálya alá

hivatali osztályát is, amely 2020. március 1. napjával a Pest
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya alá tagozódott
be. A szervezeti egység új elnevezése „Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1”.
Mind az ügyfélfogadási idő (H: 8:30-12:00, 13:00-16:00, Sze: 8:3012:00 13:00-16:00), mind pedig az osztály telefonos és elektronikus elérhetőségei változatlanok (telefon: 06-1-279-2090,
Hivatali Kapu KRID: 329708721, e-mail: foldhivatal.budakeszi@pest.gov.hu).

Fogyasztóvédelmi, jogi és
áldozatsegítési ügyek
Fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén járásunkban 2020.
március 1. napjától a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el. A témában széleskörű tájékoztatást
nyújt a https://fogyasztovedelem.kormany.hu oldal.
A jogi segítségnyújtás, valamint az áldozatsegítés a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának hatáskörébe
került, a korábban igazságügyi feladatokat ellátó osztály megnevezése 2020. március 1. napjától ennek megfelelően
Gyámügyi Osztály.

Elérhetőségek
A kormányhivatal valamennyi főosztályának elérhetősége megtalálható az alábbi linken: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei

A kormányhivatalok működésének ez év elején végrehajtott
egyszerűsítése érintette a Budakeszi Járási Hivatal korábbi föld-

Újraindult a termelői piac Telkiben
Június 6-tól (szombattól) kezdődően újra működik a telki termelői piac. Ekkortól a megszokott kétheti ütemben, a pátyi piac
időpontjával váltakozva vannak a piacnapok.
Lapunk megjelenését követő időpontok: Július 4., 18., augusztus 1., 15., 29.
A piac a koronavírus-járvány idején a következő korlátozásokkal
működik:
•

A piac területére csak olyan ember léphet, aki nem mutatja a
koronavírus tüneteit.

•

A piac területén tartsuk be az egymás közötti, megfelelő
távolságot (1,5-2 m)!

•

A piac területét látogatni és ott árusítani kizárólag maszkban
lehetséges.

•

A piacot a 65. életévüket betöltött vásárlók 8 és 10 óra közötti időszakban, 65 év alattiak 10-től 12 óráig látogathatják.

Köszönjük, hogy betartja a fenti előírásokat!
Kokukk Egyesület

www.telki.hu
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Így ellenőrizheti e-receptjeit online
E-receptek és egyéb egészségügyi dokumentumok
megtekintése az EESZT-ben
Tapasztalataink alapján kevesen tudják, hogy minden olyan
magyar állampolgár, akinek van ügyfélkapus elérhetősége és
érvényes TAJ kártyája, bármikor hozzáférhet az elektronikus
egészségügyi szolgáltatási térben (EESZT) rögzített adataihoz a
https://www.eeszt.gov.hu oldalon.
Ezzel jelentős időt és bosszúságot spórolhatunk meg, ha a
gyógyszertárba indulás előtt ellenőrizzük, hogy receptjeink
ténylegesen felírásra kerültek-e! Az EESZT működése mind a
háziorvosi, mind a gyógyszertári rendszerektől független, üzemszünet esetén nem kerülnek fel a vények, vagy csak késéssel, és
a gyógyszertárak nem tudják lehívni azokat!
Az ügyfélkapus felhasználónevünk és jelszavunk, majd a TAJ számunk megadása után – a belépést követően – az önrendelkezés
menüpont alatt található „Értesítések beállítása” menüpontban
megadhatunk egy email címet. Így bármilyen egészségügyi
dokumentum érkezése esetén emailben tájékoztatást fog
küldeni a rendszer!

E-RECEPT - azonnal kapunk emailt ha az orvost felírja a receptet,
annak minden adatával: támogatási kör (jogcím), dobozszám,
érvényesség, stb.
EHR Dokumentumok - ezt az opciót választva pedig minden
olyan dokumentumról kapunk egy visszajelzést, ami rólunk
keletkezett. Pl: zárójelentések, ambuláns lapok, szakorvosi vizsgálatok eredménye, LABOR vizsgálati eredmények!
BEUTALÓ felírása - értesítést kapunk beutaló kiállításáról. Ez az
opció nem nagyon működik még, az e-beutalók bevezetése
fejlesztés alatt áll.

Érdemes mind a három opciót kiválasztani, a recept 100%-ban
működik, a beutaló kb. 5%-ban, az EHR pedig 80-90%-ban. A
vizsgálat megtörténtekor érdeklődjön az intézményben, hogy
csatlakoztak-e az EESZT-hez, és feltöltik-e a dokumentumokat.
Jelenleg már majdnem minden intézményben használják a
rendszert.
Nagy könnyebbséget jelent ez azért is, mert így nem szükséges
a leleteket papír formában elhozni, magunkkal vinni, hiszen minden csatlakozott egészségügyi ellátó látja az aktuális eredményeket. Gyógyszerbiztonsági szempontból nagyon fontos,
hogy az EESZT bevezetésével lényeges problémákat előzhetünk
meg a gyógyszerek esetleges duplikációja vagy nem kívánt
interakciója elkerülésével!
Érdemes tehát regisztrálni az Ügyfélkapun! A kormányablakban
kb. három perc alatt megvan, vagy ha van már E-személyi igazolványa, online is megteheti a https://ugyfelkapu.gov.hu /regisztracio/regEszemelyi oldalon!
És miért? Elkerülhető a hiábavaló telefonálás, sorban állás, nem
kell a szakrendelőkbe, laborokba visszamenni az eredményekért. Emailben azonnal értesülhet minden egészségügyi
dokumentumáról.
Minderről bővebb leírást a https://e-egeszsegugy.gov.hu/lakossagi-portal oldalon is talál. Érdemes alaposan végigböngészni az
oldalt, hiszen a jelenlegi veszélyhelyzet megszüntetése
valószínűleg a bárki által TAJ alapon történő gyógyszerkiváltás
lehetőségét is felülírja majd. Bevezetésre kerül a meghatalmazások rendszere, amelyről egy következő cikkben fogjuk tájékoztatni Önöket!
Köszönjük szíves együttműködésüket!
Ágnes Gyógyszertár, Telki

Változott a nyitvatartási rend a telki
patikában
Tisztelt Lakosság!

A szájmaszk használata, a védőtávolság betartása a gyógyszertárakban továbbra is kötelező!

A veszélyhelyzet megszűnésével visszaállítjuk a korábbi nyitvatartási időbeosztást a Telkiben található Ágnes
Gyógyszertárban.

Köszönjük együttműködésüket!

A telki patikában 2020. június 22-től érvényes nyitvatartási rend
a következő:
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-18.00
Csütörtök: 8.00-14.00
Péntek: 8.00-14.00
Szombat: 9.00-12.00

2020 június

Ágnes Gyógyszertár, Telki

Közérdekű
Kultúra
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Program

Sport- és Egészségnap, csarnokátadó
ünnepséggel
2020. szeptember 5-én a sport, az egészség és a kultúra
jegyében különleges rendezvénynek adhat otthont a Kodolányi
János Közösségi Ház és környéke, valamint az Újfaluban nyárra
megépült Sportcsarnok. A színes programkínálat mellett ezen a
napon a sportkomplexum hivatalos, ünnepélyes megnyitója
várja majd a telkieket.

További információkért kérjük, figyeljék a Telki Napló júliusi és
augusztusi számait, a Telki Portált (www.telki.hu), valamint a
közösségi oldal „Telki” csoportját!

Megnyílt a könyvtár
Kedves Telkiek!
Június 9-én próbaüzemmódban elindult a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár kistermében a könyvtári beiratkozás
és kölcsönzés. Az első három hétben már 43-an regisztráltak, és
a gyerekkönyvek szinte teljesen elfogytak a polcokról. Igazán
nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagy igény van a könyvekre
és a könyvtárra!
Június 23-a óta már személyesen is be lehet jönni az épületbe és
válogatni a könyvek között, június 30-án reggel pedig hivatalosan is megnyitotta kapuit a telki bibliotéka.

2020 június

Szeretettel várunk mindenkit nyáron, az alábbi nyitva tartással:
Hétfő: szünnap
Kedd, szerda: 9:00-12:00
Csütörtök, péntek: 14:00-17:00
További információk: www.telki.hu/konyvtar
Fucskár Erika – könyvtáros

Program
Kultúra

www.telki.hu
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Így emlékezett Telki Trianonra
Az Összetartozás Évében, a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulója alkalmából, június 4-én országszerte, így
Telkiben – és testvértelepülésünkön, Gyimesbükkben – is
megemlékezést tartottak.
Délután fél öt előtt pár perccel a Pajta előtti téren (az 56-os
emlékműnél) félárbócra eresztették a nemzeti zászlót, majd a
békeszerződés aláírására emlékező harangszó után a jelenlévők
közös imát mondtak a magyar nemzet egységéért. Ezzel egy
időben az online térben a telkiek is élőben figyelhették a szintén
ez alkalomból tartott gyimesbükki szabadtéri misét.
Este fél héttől egy különleges online megemlékezést láthatott a
nagyérdemű élőben, a közösségi oldalon. Deltai Károly polgármester, Móczár Gábor alpolgármester, és Berényi Ildikó, a
Kodolányi János Közösségi Ház vezetőjének köszöntőjét
követően telki történész, kutató, író szakértők és a gyimesbükki
plébános különböző aspektusokból megközelítve meséltek a
100 évvel ezelőtti eseményről, annak következményeiről, és
bepillantást engedtek saját, Trianonhoz köthető családi
történeteikbe is.
Dr. Szabados György középkortörténész kutató időutazásra
hívta a nézőket, és azt szemléltette példákon keresztül, hogy a
magyar történelem színtere a Honfoglalás, azaz a IX. század
második fele óta mennyire jellemzően a Kárpát-medence
egésze.
Bánó Attila író, grafikus saját családi szálakon keresztül mutatta
be, hogyan fonódik össze a Nagy-Magyarország területén élők –
köztük felvidékiek, erdélyiek – sorsa. Konklúzióként elmondta:
ha a sanda politikai szándékok nem fordítják egymás ellen őket,
akkor a Kárpát-medence népei tudnak egymás mellett élni és
együtt építeni a jövőt.
Földváryné dr. Kiss Réka történész, néprajzkutató a 100 évvel
ezelőtti események telki vonatkozásáról, a román megszállásról,
valamint a második világháború utáni ki- és betelepítésekről
osztott meg a közönséggel igen érdekes részleteket.
Hangsúlyozta: Trianon mindmáig velünk él, és az emlékezetét
időről időre újra kell gondolnunk, hiszen befolyással van
életünkre.
A gyimesbükki Salamon József plébános a moldvai csángók
megmaradásának nehézségeiről mesélt hosszasan. A hazánk

2020 június

egykori legkeletibb végén élő magyaroknak az elmúlt 100
évben ugyanis megannyi kihívással kellett szembesülniük.
Kifejtette: Trianon nagyon nagy traumát jelent és jelentett nekik,
és rengeteg nehézséggel kell a mai napig megküzdeniük. A
megmaradáshoz az erőt a hitből merítették és merítik ma is.
Aki kíváncsi a részletekre, a videót teljes egészében megtekintheti
itt:
https://www.facebook.com/gabor.moczar/videos
/10221911827880211/

Közösség
Kultúra
Az emléknap zárásaként este 20 óra 20 perckor – a Himnusz
közös eléneklését követően – a telki 1002. Néri Szent Fülöp
Cserkészcsapat jelenlévő tagjai meggyújtották az
Összetartozásunk Tüzét, azaz egy hatalmas máglyát a
Legelődombon lévő Kilátó közben. A cserkészek a 100 évvel
ezelőtti nemzeti tragédiához kapcsolódó versekkel és visszaemlékezésekkel, a mai fiataloknak szóló útmutatóval gazdagították a megemlékezés programját.
Az összes esemény élő közvetítéséről felvétel és fotósorozatok
megtekinthetők
a
https://www.facebook.com/events
/2767008166868636/?active_tab=discussion linken megtalálható
Facebook-eseményben.
szb
Fotók: Messzi Ke
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Képriport a testvértelepülések közös
pünkösdi miséjéről
Különleges pünkösdi szentmisében kapcsolódott össze a telki
és gyimesbükki katolikus közösség május 31-én, vasárnap
délelőtt a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár udvarán.
A rendkívüli eseményről fogadják szeretettel a Telki Napló képriportját!
Fotók: Messzi Ke

2020 június

Közösség
Kultúra
Néhány jó tanács!
•

Adódhat úgy, hogy ameddig a szülő dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz, ismerősökhöz látogat el. Minden esetben beszéljék át közösen gyermekükkel, hogy csak az előzőleg megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés időpontját határozzák meg.

•

Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedik gyermekük, ne feledjék vele átbeszélni a közlekedési szabályok
betartását! Továbbá hívják fel a figyelmét, hogy ne felejtsen
el a kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával
védőfelszerelést, bukósisakot viselni.

Vigyázz magadra és értékeidre!
A biztonságra törekedj!
Közlekedj szabályosan!
Átgondoltan hozz döntést!
Cselekedj megfontoltan!
Idegennel elővigyázatos légy!
Óvatos és körültekintő legyél!

•

Beszéljék meg gyermekükkel, hogy idegenekkel szemben
legyen körültekintő. Tudjon nemet mondani, amennyiben
idegen ember arra kéri, hogy kísérje el valahova, mert mutatna, vagy adni szeretne neki valamit.

•

Tudatosítsák, hogy abban az esetben, ha egyedül
tartózkodik otthon, ne engedjen be a lakásba ismeretlen
személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja el,
hogy egyedül van otthon.

A nyár szünet felhőtlen időtöltése alatt sem lehet megfeledkezni arról, hogy ezen időszak többszörösen hordozza magába
a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az egész napos felelősség
a családokra hárul.

•

Otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében
beszéljék át gyermekükkel a műszaki berendezések szakszerű használatát.

•

Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt
csak annyit tartson magánál, amennyit feltétlenül szükséges.

•

Tanítsák meg gyermeküknek, hogy otthonról történő elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot
ne tegye látható helyre (nyakába, hátizsák oldalára).
Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja
őrizetlenül, vagy lezáratlanul.

Vakáció - a nyár veszélyei

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A
táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy a gyermek felügyeletét nem tudják a biztonságos falak között megoldani, így a
szabadban töltött szabadság érzése során figyelmetlenebbé,
könnyelműbbé válhatnak a fiatalok. A statisztikák szerint az iskolai szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen megemelkedik a
gyermekkori balesetek száma.
Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő
során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondolják
végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekükre,
s még időben hívják fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket.
Erősítsék gyermekükben a felelősségtudatot, mely során térjenek ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy tetteiért
vállalnia kell a felelősséget!

Közösen beszéljék meg, ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve veszély esetén fordulhat.
Tanítsák meg neki a közismert, fontosabb telefonszámokat,
melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet:
•
•
•
•

Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Segélyhívó: 112
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Védjük gyermekeinket az online
térben is!
Az internetet egyre fiatalabb korban kezdik használni a gyermekek és ennek során számos veszély leselkedik rájuk. Ennek
oka, hogy ők természetes közegként kezelik a virtuális teret, a
veszélyfelismerési és védekezési képességük azonban alacsonyabb, mint a felnőtteké. Az információszerzés, a tanulás és a
kikapcsolódás mellett káros tartalmakkal is találkozhatnak,
illetve túl sok időt tölthetnek online, legtöbbször bármiféle
ellenőrzés nélkül. Szerencsére léteznek olyan technikai
megoldások, amelyek segítségével ezek a veszélyek csökkenthetők. A technikai megoldások sem helyettesítik azonban a
tudatos internethasználatra történő nevelést, a veszélyek és a
biztonságos internetezés szabályainak megismertetését.

Családbiztonsági funkció
A Windows operációs rendszer rendelkezik családbiztonsági
funkcióval. Ennek segítségével a gyermekek részére létrehozott
felhasználói fiók tevékenysége felügyelhető, monitorozható,
hogy:
•

melyik nap, mennyi ideig használta a számítógépet,

•

milyen programokat és mennyi ideig használt,

•

milyen weboldalakat látogatott meg,

és korlátozható, hogy:
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•

milyen oldalakat érhet el és milyen oldalakat nem,

•

hétköznap és hétvégén naponta hány órát használhatja a
számítógépet,

•

melyik nap, melyik időszakában használhatja a számítógépet,

•

milyen játékokkal játszhat: Windows Áruház életkori
minősítése alapján, név szerint kiválasztás alapján,

•

milyen telepített programokat használhat.

A programok telepítése és a beállítások megváltoztatása a nem
rendszergazdai fiókból nem lehetséges. A beállítással kapcsolatban részletesebb információkat a következő linken talál:
https://account.microsoft.com/family/about

Family link applikáció
A Google Family Link szolgáltatás segítségével a szülők felügyelhetik a gyerekeik Android operációs rendszerű készülékeinek
használatát. Az alkalmazás segítségével:

•

blokkolható bizonyos kulcsszavakat tartalmazó honlapok
elérése,

•

meghatározható a telefon helyzete,

•

•

megtekinthető, melyik applikációt mennyi ideig használták,

beállítható, hogy a csatlakozott eszközök mikor érhetik el az
internetet.

•

korlátozható a programok telepítése és a telepített programok használata,

A router beállításaival kapcsolatban részletesebb információkat
az eszköz felhasználói kézikönyvében talál.

•

beállítható a napi maximális képernyőidő és a telefonmentes időszak,

Felkészítés a tudatos internethasználatra

•

távolról zárolható az eszköz.

A beállításoknak megfelelően tartalomszűrőként is működik. A
Family Link használatához mind a szülőnek, mind a gyereknek
rendelkeznie kell saját Google fiókkal. Az alkalmazással kapcsolatban további részleteket a következő linken talál: https://families.google.com/intl/hu_ALL/familylink/#

A gyermekeket fel kell készíteni az internet megfelelő
használatára a veszélyekre történő figyelmeztetéssel.
•

Az internet anonimitást biztosít, ezért nem mindig tudható,
hogy ki van a profil mögött. Az interneten bárki mondhatja
magát bárkinek.

•

Ami egyszer felkerül, az nem törölhető teljesen.

•

Ne tegyen közzé és ne osszon meg mással kihívó képet, idegennel pedig semmilyen személyes információt (adatot,
képet, stb.). Visszaélhetnek vele: zsarolhatják, zaklathatják.

•

Ha a gyermek találkozni akar valakivel, akit online ismert
meg, mindig szóljon előtte szüleinek, és csak a szülő engedélyével és jelenlétében találkozzanak!

Router beállítások
Az asztali számítógépek mellett a mobileszközök (tabletek és
okostelefonok) is hozzáférést biztosítanak az internethez. Az
internetelérés korlátozására a teljes otthoni hálózatra
vonatkozóan van lehetőség.

Országos Rendőr-főkapitányság

A routert beállítva:
•

blokkolhatók bizonyos url címek vagy bizonyos szöveget
tartalmazó url címek elérése,

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni Karizs Krisztina tanítónő
áldozatos munkáját, amelyet 2005 óta folytatott a telki
iskolában. 2020. szeptember 16. napján zárul Kriszti néni 40 éves
szolgálata. Az elkövetkező évekre jó egészséget és kellemes
pihenést kívánunk!
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tantestülete és tanulóközössége

2020 június

További információk az internetes biztonsággal kapcsolatban:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag

Oktatás

Díjazottjaink
Az iskola házirendje rendelkezik arról, hogy tantestületünk
annak a tanulónak, aki kiemelkedő tanulmányi eredménye,
közösségi munkája, példamutató magatartása alapján arra
méltó, 8. osztály végén Pipacsvirág emlékplakettet adományoz.

Dorina (8.cb) és Nagy Míra (8.a) kapták meg a 2020-as tanévben
ezt a díjat.
Gratulálunk nekik és további sok sikert kívánunk céljaik
eléréséhez!

Az idei tanévben – a rendkívüli helyzet ellenére – sem maradt el
ennek a címnek az odaítélése. A ballagó osztályainkból Kincses

Fülöp Ottilia
igazgatóhelyettes

Rangos cím a telki diáknak
Hatalmas elismerésben részesült Persányi Bálint, a Pipacsvirág
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6.A osztályos
tanulója.
Kimagasló tanulmányi és sportteljesítményéért az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, prof. Dr. Kásler Miklós miniszter által
„Magyarország jó tanulója – jó sportolója” elismerést adományozott Bálintnak.
Ezúton is szívből gratulálunk Bálintnak és családjának!
Pipacsvirág Általános Iskola

www.telki.hu
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A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
„Tündéri május, lombot fakasztó”

Kedves iskolába menő óvodásaink!

A kialakult járványügyi helyzet miatt elrendelt rendkívüli szünet
az óvodában május folyamán fokozatosan feloldásra került,
azonban jellemzően a gyerekek ebben a hónapban is jobbára
otthon tartózkodtak, így továbbra is emailben küldött heti tervekkel, változatos játékötletekkel segítettük a szülőket gyermekeik nevelésében, fejlesztésében, az otthon töltött idő tartalmas eltöltésében. Köszönjük a kedves szülőknek az általunk
készített, a gyermekeikkel közösen megvalósított heti terveinkkel kapcsolatos pozitív visszajelzéseiket! Reméljük, sikerült
a májusra tervezett rendhagyó, örömteli, gazdag óvodai programjaink hangulatát – Anyák napja, Madarak és Fák Napja,
Gyermeknap – a szülők és gyermekeik számára ezekkel a családcentrikus, játékos ötleteinkkel is közelebb hozni.

Szeretnénk néhány kedves szóval elbúcsúzni tőletek. Örülünk,
hogy részesei lehettünk az óvodás éveiteknek. Jó szívvel emlékszünk vissza a közösen megélt pillanatokra, és reméljük, ti is
ugyanígy gondoltok majd vissza az óvodában eltöltött időszakra. Fogadjátok szeretettel az alábbi verset!

Íme, néhány a gyerekek munkáiból!

Óvodának három éve
Óvodának három éve,
vidám napok szép emléke,
elbúcsúzom tőled,
itt hagylak ma végleg.
Vár már az iskola,
benne a sok új csoda:
betűvarázs, számország
kitárul a nagyvilág.
Ám a sok vidám napot,
mit az óvodám adott,
elfeledni nem fogom,
ezt már biztosan tudom.

G. A. munkái és K.B. munkája – Tulipán csoport

Gyermeknap alkalmából meglepetés ajándékkal kedveskedtünk óvodásainknak. Íme, némi ízelítő az ajándékokból!

Minden gyermeknek sok sikert kívánunk az iskolai évekhez,
érezzétek nagyon jól magatokat az új környezetben is!
Szeretettel várunk vissza benneteket, látogassatok meg időrőlidőre minket, akkor is, ha már iskolások lesztek!

Jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
A Telki Zöldmanó Óvoda dolgozói

Ehavi számunk címlapján Imhof Iván fotója látható.
Köszönet érte!

A 2020. júniusi számunktól kezdődően a Telki Napló címlapfotója a „Telki és Környéke Képekben”
Facebook-csoport legszebb, leglátványosabb alkotásai közül kerül ki. A kiválasztást szakmai zsűri
segíti, ám a szerkesztőség szubjektív döntésén alapul, hogy végül melyik kép díszíti az aktuális
lapszám borítóját – természetesen a fotós hozzájárulásának függvényében.
Ezúton is köszönjük a telki fotósok gyönyörű alkotásait, és mindenkinek gratulálunk a közösségi
oldalon is megosztott remek képekhez!

2020 június

Hirdetés
Kultúra
Gyógyszertári ügyeleti
beosztás Budakeszin
2089 Telki,
Kökörcsin u. 11.
Telefon:
06-70-773-7935

Érje el célközönségét a Telki
Naplón és Portálon keresztül!
Tisztelt hirdetők és hirdetni szándékozók!
Az új típusú koronavírus okozta veszélyhelyzetben, majd –
a pandémia költségvetésre gyakorolt kedvezőtlen hatásai
miatt – az azt követő időszakban (előreláthatóan az idei év
végéig) a Telki Napló csak online jelenik meg, a szokásoknak megfelelően minden 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 rajtunk
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 rendelkezik, így e felületen keresztül is számtalan
helyi, valamint környékbeli olvasónkhoz elérhet hirdetése!
A hirdetések árairól és a további részletekről érdeklődjön a
06-26-920-806-os telefonszámon, valamint a munkaugy@telki.hu email címen!

GÓLYAHÍR
Kovács Imre és Kovács-Roden Szilvia 3. gyermeke: Imre
Nagy Károly és Sziklai-Nagy Katalin 2. gyermeke: Kornél

Gratulálunk!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Budakeszi
város gyógyszertári ügyeleti
beosztása 2020 júliusában a
következőképpen alakul:
Július 1. szerda (Semmelweis-nap, munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Póczi Patika
Július 4. szombat 17.00-20.00
Angyal Patika
Július 5. vasárnap 13.00-20.00
Angyal Patika
Július 11. szombat 17.00-20.00
Dió Patika
Július 12. vasárnap 13.00-20.00
Dió Patika
Július 18. szombat 17.00-20.00
Park Center Patika
Július 19. vasárnap 13.00-20.00
Park Center Patika
Július 25. szombat 17.00-20.00
Póczi Patika
Július 26. 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.
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Zajlik a sportcsarnok műszaki
átadás-átvétele
Ahogyan arról már előző számunkban is hírt adtunk, az Újfaluban, a Pipacsvirág Általános Iskola melletti területen, a Telki Község
Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös beruházásaként épülő sportcsarnok épületének kivitelezése május végén
befejeződött. A nyár első napján megkezdődött a műszaki átadás-átvétel, amellyel párhuzamosan az épület használatba vételi
engedélyeztetése is elindult, és ezek e sorok születésekor is éppen zajlottak.
Amint a két folyamat lezárul, a telki sportszerető közösség birtokba veheti a létesítményt, a hivatalos, ünnepélyes átadásra pedig
előreláthatólag 2020. szeptember 5-én kerül majd sor.
A 25×45 méteres küzdőterű sportcsarnok a látvány-csapatsportok támogatási programjának keretében valósult meg. A minden
igényt kielégítő, a településképi szempontoknak maximálisan megfelelő új épület megvalósításához szükséges források túlnyomó
részét az MLSZ biztosította. A csarnok az átadása után Telki Önkormányzatának tulajdonába és használatába kerül.

2020 június

