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Polgármester naplója
Jön, megy, újra jön, újra megy: járvány
Szabadság, napsütés, önfeledt
kikapcsolódás – ilyennek kellene lennie a nyárnak. Idén
azonban árnyék vetül a vakációra, a járvány árnyéka.
Sokan kérdezik tőlem, hogy
mi várható, visszatér-e a
betegség, indul-e az iskola,
megnyit-e a sportcsarnok, és
mi lesz a közösségi élettel, a
rendezvényekkel. Az őszinte
válaszom az, hogy majd meglátjuk, de jobb, ha a rosszabb
verzióra készülünk, és pozitív
meglepetés ér, nem pedig
fordítva.
A járvány, aminek eddig csak a szelét éreztük meg – azt is alig –
nem múlt el. Pánikra nincs okunk, de vakcina továbbra sincs, és a
kórság nyáron is tovább arat a világban.
A kórokozó azonosítása óta, mintegy fél év alatt érdemi
előrelépés nem történt a védekezés terén, a betegség terjed.
Jelenleg az azonosított fertőzöttek száma tizenötmillió felett
van, és ez a szám folyamatosan nő. A felderítetlen esetek száma
jelentős, ezért a tényleges fertőzöttek száma csak becsülhető, de
többszöröse lehet a hivatalos nyilvántartásokban szereplőnek. A
halottak száma világszerte hamarosan eléri az egymilliót. A
betegséget a Föld 195 országából 188-ban hivatalosan igazolták, azaz olyan globális járványról van szó, amilyennel a jelenleg élő nemzedék még nem találkozott. Összehasonlításként: a
legutóbbi nagy influenzajárvány, a 2009-es H1N1 „csak” körülbelül 350 ezer ember halálát okozta. Az alacsony szám az
influenzával kapcsolatos általános felkészültségnek, a gyorsvakcinalizációnak, és a fejlett gyógyszeres kezeléseknek köszönhető. Hatékony vakcina és elégséges minőségű orvosi ellátás
nélkül egy korábbi, hasonló influenza pandémia, az 1918-19-es
spanyolnátha közel 40 millió halottat okozott két év alatt.
Ugyanannyit, amennyit az AIDS negyven év alatt.
Mindez persze messze elmarad az ismereteink szerint eddig legpusztítóbb világjárvány, a 14. századi pestis 200 millió áldozatától. Az akkori hatalmas szám a középkor higiéniás
körülményeivel, tudományos ismereteinek hiányával, és a
kórokozó elleni hatékony gyógyszer, antibiotikum hiányával
magyarázható.
Hazánkban eddig közel 4000 ismert fertőzés történt, és 600
körüli a halottak száma. Ez rendkívül alacsonynak mondható
más országokkal való összevetésben, ami nagyon örvendetes.
Elbíznunk azonban nem szabad magunkat. Személyes tapasztalatainkból úgy tűnhet, hogy a probléma jelentéktelen, de
korántsem az. Szerencsés körülményeink egybeesése, és a jó
védekezés, másokhoz képest fegyelmezett közös viselkedésünk
miatt nálunk a betegség nem tudott úgy kitörni, ahogy sok
helyen.
És persze rettegni is felesleges. Rugalmasan és fegyelmezetten
kell reagálnunk.
Hogy mégis mire számíthatunk? Úgy fest, hogy elérhető,
tömegesen alkalmazható vakcina leghamarabb jövő tavaszra
várható, ezért a járvány hullámokban vissza-vissza fog térni, és
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folyamatosan meg kell tennünk mindent azért, hogy ne tudjon
elterjedni, kitörni.
Nehéz megmondani, hogy mit fog hozni az ősz. A hűvösebb idő,
az összezártság biztosan nem javít a helyzeten. Hogy mit fog
jelenteni a járványkockázat a mindennapokban, hogyan lehet
majd iskolába járni, dolgozni, utazni, milyen korlátozásokra kell
felkészülnünk, most még nem tudható, de az már látszik, hogy
nem valószínű, hogy megúszhatjuk intézkedések, korlátozások
nélkül. Nem véletlenül maradt el az augusztus huszadikai tűzijáték, és sok más esemény, rendezvény.
A maszkviselés, fokozott higiénia, személyes távolságtartás
folyamatosan indokolt, de várható, hogy a csoportosulások, rendezvények tartósan korlátozva lesznek, rövidebb-hosszabb időre
visszatérhet az online tanulás és akár az intézményi zárlatok is.
Bízom benne, hogy ennél komolyabb lépésekre nem lesz szükség, de ennek az a garanciája, hogy az enyhébb védekezési módszereket minél többen tartsák be. Ha ezeket elhanyagoljuk,
akkor biztosan újra komolyabb problémákat okozunk saját
magunknak.
Jön, megy, újra jön, újra megy. Amíg nincs vakcina, arra kell
berendezkednünk, hogy az életünk része az aktuális járványügyi
helyzethez való folytonos alkalmazkodás. Ehhez sok türelemre
lesz szükség mindenki részéről. Talán tudják, hogy a páciens szó
a latin patiens, azaz türelmes szóból származik. Azt kívánom
Önöknek, legyenek türelmesek, hogy ne legyenek páciensek.
Dolgozunk, tanulunk, gyereket nevelünk, sőt, nyaralunk is, ha
van rá lehetőségünk. És bolygónyian várjuk a vakcinát.
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. június 30.

Pályázat benyújtása

Veszélyhelyzet alatt született döntések
felülvizsgálata

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Telki Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című, belterületi
utak, járdák, hidak felújítása, karbantartása alcélú pályázati felhívásra a Telki, Rákóczi utca közösségi ház és Rákóczi utca 37.
közötti szakaszának felújítására.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a veszélyhelyzet alatt született polgármesteri
döntéseket, határozatokat változatlan formában fenntartja.

Tájékoztató Páty rendezési tervének
módosításáról
A testület meghallgatta és elfogadta a Páty Község Rendezési
Tervének módosításáról tartott főépítészi tájékoztatót.

Költségvetés végrehajtása
A képviselő-testület a 12/2020. (07.03.) önkormányzati rendelettel elfogadta a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendeletet.

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 13.826.136 Ft. Az
önkormányzat a bruttó 10.369.602 Ft támogatási összeghez az
önerőt, azaz bruttó 3.456.534 Ft-ot a 2021. évi költségvetésének
általános tartalékkeretéből biztosítja.

Tájékoztató a várható költségvetési
helyzetről
A testület megbízta a Pénzügyi Bizottságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal közreműködésével végezze el a helyi
adórendeletek felülvizsgálatát, és a szükséges módosításokat a
képviselő-testület szeptemberi ülésére terjessze elő.

Belső ellenőrzési terv végrehajtása

A közösségi ház szervezeti
dokumentumainak elfogadása

A testület elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, jelentést.

A képviselő-testület elfogadta a Kodolányi János Közösségi Ház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Egyházközség támogatási kérelme

Helyiségbérlet kérdése

A képviselő-testület döntése értelmében a Budajenő-Telki
Egyházközség támogatási kérelmét az önkormányzat költségvetési helyzetére való tekintettel jelenleg nem tudja támogatni, azonban a testület az év végén visszatér a kérdésre a civil
szervezetek támogatási kérelmével egyidejűleg.

A testület meghatározta a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár helyiségeinek bérleti díjait, valamint azon helyi
egyesületek, civil szervezetek, intézmények körét, akik számára a
szabad kapacitáshoz igazodva kedvezményes, illetve térítésmentes helyiséghasználatot biztosít nem bevételes összejöveteleikhez, rendezvényeikhez. A képviselő-testület kikötötte,
hogy a helyiségek használatához minden esetben terembérleti
szerződés megkötése szükséges.

Költségvetési rendelet módosítása
A testület úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló polgármesteri határozatot megerősíti
és hatályában fenntartja.

Sportlétesítmények üzemeltetése
A képviselő-testület határozata értelmében az önkormányzati
tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetési, fenntartási és
hasznosítási feladatait 2020. szeptember 1. napjától a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtár látja el. A testület felkérte a
közösségi ház vezetőjét, hogy készítse elő az intézmény alapdokumentumainak módosítását, a kapcsolódó szabályzatokat,
és a sportlétesítmények hasznosítására vonatkozó díjjavaslatokat, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetést az üzemeltetésben és fenntartásban közreműködőként bevonni tervezett, sportkompetenciával rendelkező
személlyel.

Telki piac üzemeltetési kérdése
A testület döntött arról, hogy kezdeményezi a Hambuch Bt-vel
és a Kokukk Egyesülettel kötött, a helyi piac üzemeltetésére
vonatkozó megállapodás megszüntetését az intézményi helyiséghasználat rendszerében történt módosítás miatt, egyidejűleg pedig egyeztetést kezdeményez a piacot üzemeltetőkkel az
üzemeltetés további kereteiről, új megállapodás megkötéséről.

A műfüves sportpálya használata
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki, 723/4-es helyrajziszám alatti, önkormányzati tulajdonú műfüves sportpálya
használatára 2020. augusztus 31. napjáig terjedő, határozott
időszakra szóló használati megállapodást köt a Telki Sport
Egyesülettel.

www.telki.hu
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HÉSZ-egyeztetési szakasz lezárása
A testület a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása során
elfogadta a partnerségi, lakossági, valamint az államigazgatási
és a szomszédos önkormányzatokkal történt véleményezés
során beérkezett véleményeket, valamint az azokra adott tervezői válaszokat. A településfejlesztéssel, településrendezési és
településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelet
alapján a partnerségi véleményezési szakaszt, valamint az
államigazgatási egyeztetés véleményezési szakaszát lezárta.
A képviselő-testület egyúttal felkérte a polgármestert, hogy a
HÉSZ módosítása és felülvizsgálata, véleményezés után javított
tervmódosítása vonatkozásában kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdés szerinti, a Pest megyei
Kormányhivatal Állami Főépítészének benyújtandó dokumentációval, a végső szakmai vélemény kikérése céljából.

átadásának időpontját 2020. szeptember 5-re (szombatra) tűzte
ki. A képviselő-testület az eseményhez kapcsolódó kulturális,
egészségügyi és sportprogramok részletes kidolgozására
felkérte a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjét,
az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány elnökét, valamint a Szociális
Bizottság elnökét.

Védőnői pályázat
A testület a helyettesítéssel betöltött védőnői álláshely
betöltésére ismételt pályázat kiírásáról döntött.

Illetménykiegészítés
A képviselő-testület a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetője részére 2020. szeptember 1-től
140.000 Ft/hó összegű munkáltatói illetménykiegészítés megállapításáról döntött.

Tájékoztatás szennyvízberuházás jelenlegi
állásáról

A polgármester munkájának értékelése

A testület tudomásul vette a „Zsámbéki-medencei szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt megvalósítása tárgyú beruházás jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület köszönetet mondott Deltai Károly polgármesternek a válsághelyzetben tanúsított odaadó és
felelősségteljes munkájáért.

Tájékoztató folyamatban lévő
pályázatokról

Közbeszerzési eljárás eredménye

A képviselő-testület elfogadta a folyamatban lévő pályázatok
alakulásáról, valamint a 2020-ban benyújtott támogatási
kérelmekről szóló tájékoztatót.

Átadó ünnepség időpontjának
meghatározása

A testület a bíráló bizottság javaslatát elfogadva, a Telki Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett,
„Épületüzemeltetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület döntött arról, hogy az épületüzemeltetési feladatok ellátására
vonatkozó, 2019. július 2-án aláírt szerződést módosítja, hatályát
2020. december 31-ig meghosszabbítja.

A testület az újonnan megépült sportcsarnok ünnepélyes

Köszönetnyilvánítás az egészségügyi
dolgozóknak és az önkénteseknek
2020. június 30-án délután a Kodolányi János Közösségi Házban Deltai Károly polgármester a Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte a helyi egészségügyi ellátásban dolgozó háziorvosokat, fogorvost, védőnőket és asszisztenciát, illetve a koronavírus-járvány
ideje alatt az idősellátásban aktívan résztvevő önkénteseket.
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Változás a Közlekedési Mobiljegyek
ellenőrzésében
QR kód leolvasásával lesz igazolható az utazási jogosultság a
Volánbusz járatain
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján 2020. augusztus 1-jétől a
társaság valamennyi járatán gyorsabb és egyszerűbb lesz a
Közlekedési Mobiljegy applikációban megváltott menetjegyek,
bérletek ellenőrzésének módja, az erre szolgáló QR kód
leolvasásával. A kódot tartalmazó matricákat folyamatosan
helyezik ki az autóbuszokra, így a szolgáltatás egyre több járaton válik elérhetővé.
A közlekedési társaság QR kódot (azaz kétdimenziós pontkódot)
tartalmazó matricákat helyez ki az autóbuszokra, amelyeket a
Közlekedési Mobiljeggyel utazóknak le kell olvasniuk mobilkészülékükkel.
A menetjegy vagy bérlet már felszállás előtt érvényesíthető úgy,
hogy az utas a jármű külső felületén, az első ajtó közelében elhelyezett matricán található QR kódot beolvassa az applikációban,
majd az autóbusz-vezetőnek bemutatja a képernyőn megjelenő, mozgó ábrát tartalmazó jegyképet. Így a jegyellenőrzés

csak egy pillanatot vesz igénybe a népszerű Közlekedési
Mobiljeggyel utazók esetében.
A pontkódos érvényesítés a Közlekedési Mobiljegy vásárlására szolgáló valamennyi applikációban (Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Simple
by OTP, VoxPay) elérhető funkció. A beolvasás a menetjegynél
látható „Kódbeolvasás felszálláshoz” gomb érintésével indítható.
Ha az érvényesítés a felszállás előtt nem történt meg, a vezetőfülke
mellett elhelyezett kód beolvasásával is van erre lehetőség.
A mobilalkalmazásban megváltott távolsági kiegészítő jegyet –
ugyanezzel a módszerrel - szintén érvényesíteni kell, míg több
jegy vagy bérlet bemutatása esetén a termékek léptetésével
valamennyinél el kell indítani a kódleolvasás-funkciót és bemutatni az animált ábrát is tartalmazó jegyképet. Ellenőrzéskor fel
kell mutatni az esetleges kedvezményekre jogosító eredeti igazolást/igazolványt, illetve azt az eredeti igazolványt is, amelynek
a számát a bérlet vásárlásakor megadták.
A beolvasás után az applikáció már érvénytelennek tünteti fel a
menetjegyet, így ugyanazon menetjegy többszöri leolvasása és
illetéktelen felhasználása az érvényesítést követően már nem
lehetséges. A Volánbusz szerződéses jegyellenőrei az utazás
során tabletre telepített programmal ellenőrzik a Közlekedési
Mobiljegyek és -bérletek érvényességét.
Azokon a járműveken, amelyekre még nem került fel a QR kódot
tartalmazó matrica, továbbra is az autóbusz-vezető ellenőrzi az
érvényességre vonatkozó adatokat a menetjegy vagy bérlet
információs nézeténél.
A társaság továbbra is azt kéri, hogy aki teheti, elektronikus úton
váltsa meg jegyét, bérletét. A Közlekedési Mobiljegy alkalmazásról az utasok a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján
(https://mobiljegy.nmzrt.hu/) vagy a Volánbusz weboldalán
(https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/mobiljegy) tájékozódhatnak.

Változott a nyitvatartási rend a telki patikában
Tisztelt Lakosság!
A veszélyhelyzet megszűnésével visszaállítottuk a
korábbi nyitvatartási időbeosztást a Telkiben található
Ágnes Gyógyszertárban.
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

A szájmaszk használata, a védőtávolság betartása a
gyógyszertárakban továbbra is kötelező!
Köszönjük együttműködésüket!
Ágnes Gyógyszertár, Telki

www.telki.hu
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Közérdekű
Közösség

Fókuszban a megelőzés
– mozgó mobildiagnosztikai központ járt Telkiben
2020. július 12-én Telkibe látogatott egy különleges mobildiagnosztikai központ. A Pajta-Faluház előtt, a Petőfi utca elején leparkoló, tekintélyes szűrőkamion belseje egyedülálló
lehetőséget kínált azoknak, akik mindenféle beutaló és hosszas
sorban állás nélkül szerették volna felmérni egészségi állapotukat. Reggel 9-től délután 4 óráig az előzetesen jelentkező
közel száz telki lakos mindegyike 40 féle vizsgálaton vehetett
részt, amelyek kiértékelése is azonnal, a helyszínen megtörtént.

például szív- és érrendszeri megbetegedés, szívinfarktus,
szélütés, magas vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, légúti megbetegedések, asztma és allergia,
dohányzás, inkontinencia, szembetegségek, laktózintolerancia–,
valamint a sport és az egészség kapcsolódását. Bemutatja az
egészséges táplálkozás jelentőségét, a pihenéssel, rekreációval
és a wellness egészségtudatos életmóddal kapcsolatos
lehetőségeket.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
(MÁESZ) 2010-ben kezdte meg működését 76 szakmai szervezet
összefogásával, Európai Uniós irányelvek alapján. A 2020-2022es időszakban a gyermekekre, fiatalokra, családokra fokuszáló
program segít, hogy minél több magyar állampolgár életkortól,
lakhelytől és foglalkozástól függetlenül megismerje saját
egészségi állapotának alakulását, és még időben felismerje a
megelőzés fontosságát.

A minden évben megújuló speciális szűrőkamionban a legújabb vizsgálati eszközöket alkalmazzák az Európai Unió
Regionális Fejlesztési Alap Támogatásával. Minden vizsgálati
ponton egy monitoron keresztül, egyedi 3D technológiával
megalkotott filmek mutatják be a diagnosztizálni kívánt
területet, valamint virtuális valóság szemüvegek segítségével
bepillantást nyerhet minden látogató az emberi test
működésébe, belsejébe.
Szilágyi Balázs
Fotók: Messzi Ke

A MÁESZ a szűrések mellett külön figyelmet fordít a lakosság
egészségét fenyegető rizikófaktorokra – dohányzás, alkohol, a
mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, elhízás –, amelyek életmód-tanácsadással megelőzhetőek. Ennek részeként a
program szakmai és civil szervezetek együttműködésével
mutatja be a társadalom részére az elsősegélynyújtás technikáját az újraélesztésen át az otthoni égési sebek ellátásáig.
Ugyanakkor megismerteti a lakossággal a magyarokat
kiemelten érintő betegcsoportokat, kockázati tényezőket –
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Rendőrautó bemutató bölcsiseknek
2020. június 30-án nagy meglepetés várta a Polgármesteri
Hivatal parkolójában a Csibe Bölcsőde apróságait: a Telki Körzeti
Megbízott és a Budakeszi Rendőrőrs jóvoltából egészen közelről, kívül-belül megcsodálhattak egy valódi rendőrautót. Sőt,
Kürtösi Pál, valamint kollégája, Horváth Ádám rendőr-főtörzsőrmester különleges felszereléseket (pl. rohamsisak, bilincs,
gumibot, bóják, stb.) is bemutatott nekik, és a bátrabbak ki is
próbálhatták ezeket – persze csak játékból!
A gyermekek örömmel „vették birtokba” a járőrautót – volt
olyan, amikor egyszerre 8-9-en is ültek az amúgy 5-üléses (természetesen a bemutató idején biztonságosan parkoló) járgányban. A bő félórás program végén aztán a rendőr bácsik fényvillantással és egy rövid szirénázással búcsúztak el a lelkes ifjaktól.
szb
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Ki van a kalap alatt?
Új, hónapról hónapra jelentkező sorozatunk Telkiben élő, érdekes és értékes hölgyeket mutat be olvasóinknak. (Nem) mindennapi nők mesélnek életükről, családjukról, az elmúlt karanténos időszakról. Néhány gondolatukról biztosan magunkra
ismerünk. Teszik a dolgukat, helytállnak, „szolgálnak és védenek”. Okosak, kedvesek, viccesek. Van köztük csendesebb,
harsányabb, visszahúzódóbb, vagányabb, de mindannyian egyediek és szilárd bástyái családjuknak. A szerző, Gónusz
Gabriella által bemutatott – nem celeb – hölgyek mind-mind telkiek, találkozhatunk velük a szomszédunkban, a boltban, a
postán vagy éppen az utcán. Vajon felismerik őket?

Adrienn

A „hajléktalanba hajló” kismalac esete
Kedves, vidám, visszafogott, nagyon figyelmes. Bármikor
találkozunk, széles mosollyal fogad. Mindig talál rajtam
valamit, amit megdicsérhet. Ki ne szeretne ilyen barátnőt?
– Hogy vagy?

– Köszönöm, jól vagyok, mert békében, harmóniában, szeretetben és persze egészségben élek. Hiszem, hogy a gyerekeinkre
fordított percek, órák mélyen beégnek az emlékezetükbe és
bízom benne, hogy most ebben az időszakban sikerült egy nagy
puttonnyal hozzátenni az eddigi örökséghez, még jobban feltölteni a szeretettankjukat.

www.telki.hu
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– Új hobbi, feladat?
– Kenyeret sütni még nem tudok, de sok új receptet kipróbáltam, amit igazán értékelt a család. Nem spájzoltam be
élelmiszerből, valahogy éreztem, hogy odáig nem fog elfajulni a
helyzet.
Jó lett volna megtanulni festeni vagy zongorázni vagy akár a
polcomon várakozó könyvek egyikét kiolvasni! Viszont
felelevenítettem régi verseket, a gyerekeknek köszönhetően
megismertem néhány jópofa „influenszert” akiken hatalmasokat
nevettünk és az angol nyelvleckékkel is elég intenzíven haladtam.

– Mesélj el egy vidám emléket!

– Hogyan teltek a dolgos „karanténos” hétköznapok?
– Mint a legtöbb édesanya, a karantén alatt voltam tanár, szakács,
lelki tanácsadó, árubeszerző, takarítónő... és a férjem munkáját
segítve könyvelő. Nagy élmény volt reggelente kutyákat sétáltatni barátnőmmel a gyönyörű környékbeli szőlődombokon, új
családtagunkkal: egy tüneményes kislány Golden Retrieverrel.

– Sok vicces történetem van, de amit soha nem fogok elfelejteni,
az a kutyákkal kapcsolatos. A barátnőm zsivány kutyája
szokásához híven nekilódult a mezőnek és eltűnt. Miközben
azon tanakodtunk, hogy honnan fog előkerülni, egyszer csak a
patak partjáról, a gyönyörű hófehér kutya helyett egy tetőtől
talpig csutakos,„hajléktalanba” hajló fekete kismalac jelent meg.
Hosszú percekig kacagtunk, és azóta is hangosan felnevetek, ha
eszembe jut.

– Mit gondolsz a jövőről?
– Mi hiányzott a leginkább?
– A legjobban a Nagymamám hiányzott, aki idősotthonban lakik
és sajnos nem lehetett látogatni. Igyekeztünk telefonon tartani
benne a lelket, de a szívem szorult el, akárhányszor beszéltünk,
hogy mennyire magányos volt. Szerencsére most már túl
vagyunk ezen a nehéz időszakon.
Sajnáltam a kisfiamat, hogy nem találkozhatott a társaival, nem
járhatott edzésekre. A lányaimat, akik otthonról végezték saját
egyetemi félévüket, hősiesen helytállva annak ellenére, hogy
nem élhették az egyetemisták szabad életét. Hiányzott még az
utazás, az edzések, a mozi és a színház.

2020 július

– A jövő szerintem egy jó ideig más lesz, mint korábban,
remélem, hogy az emberek nem lesznek annyira rabjai a
fogyasztói társadalomnak. Az igazi értékekre koncentrálnak
majd, segítik, támogatják egymást, és nem az új kütyükben, tárgyakban lelik boldogságukat. Jó lenne, ha mindannyian jobban
odafigyelnénk a Földre, kevesebbet pazarolnánk, jobban
értékelnénk a már meglévő dolgainkat.

Gónusz Gabriella
(A cikk megjelent itt is: https://kutyavarju.blog.hu/)

Program
Kultúra
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Zárd kulcsra! - Vigyázat, besurranó tolvajok!
A rendőrség a nyári időszakban jellemző
bűncselekménytípusra hívja fel a figyelmet.
Igaz a mondás, miszerint alkalom szüli a tolvajt, de az, hogy ezt
az alkalmat megteremtjük-e, már a mi döntésünk. Körültekintéssel, odafigyeléssel elkerülhető a sértetté válás bosszúsága.
A besurranó tolvajok többnyire a nyitva hagyott ajtón mennek
be az ingatlanba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb. Kellő
odafigyelés mellett alkalmazzunk a Magyar Biztosítók
Szövetsége által minősített mechanikai (pl.: lánc, rács, stb.), elektronikai biztonságtechnikai eszközöket, de egy házőrző kutya is
hasznos lehet.
A betörések elleni védelem:
•

egyrészt jelzi az elkövetők számára, hogy nem lesz könnyű
dolguk, tehát megelőzési funkciója van,

•

másrészt feltartja a tolvajt, esetenként olyan hosszú időre,
ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság javasolja a védelmi
eszközökön túl az alábbi tanácsokat betartani:
•

Otthon tartózkodáskor, napközben is zárja be a kertkaput, a
bejárati ajtót, mert nem biztos, hogy észreveszi a hívatlan
látogatót. Miközben a szobában tévézik, pihen, tesz-vesz, a
besurranó tolvaj csendben magával viheti a bejárat
közelében található értékeit.

2020 július

•

Ha csak rövid időre hagyja el lakását, házát, például kimegy a
kertbe, vendégeit kíséri ki, vagy éppen ismerőseivel vált pár
szót az udvaron, akkor is mindig zárja be az ajtókat (pl.:
terasz-, hátsó-, vagy garázsajtót) és ablakokat (még a fürdőszobai vagy mellékhelyiségben lévőket is).

•

Az ingatlan szellőztetésekor is legyen óvatos! Felügyelet
nélkül ne hagyja tárva-nyitva földszinti, emeleti függőfolyosóra nyíló lakása vagy kertes háza ajtajait, ablakait!
Ellenkező esetben az elkövető egy pillanat alatt bejuthat az
ingatlanba, és mindent visz, ami könnyen mozdítható.

Bűncselekmény észlelésekor a legrövidebb időn belül értesítse
a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon, közölve a szükséges
információkat (pl. személyleírás, menekülés iránya, eszköze, mit
vitt el, stb.)! A helyszínt hagyja érintetlenül, ha pedig mégis
történt bármilyen változtatás, azt jelezze a kiérkező
rendőröknek!
A tetten ért elkövetőt bárki elfoghatja, és a rendőrség
kiérkezéséig a helyszínen visszatarthatja. Azonban az adott
helyzetet mérlegelve kell dönteni arról, él-e valaki ezzel a
lehetőséggel. Ne keveredjen a betörővel dulakodásba, mert
nem tudhatja, milyen agresszív reakciót válthat ki belőle az
ellenkezés! Tettenérés esetén a lehető leghamarabb kérjen
segítséget, elsősorban a rendőrségtől, de hangos kiabálására
akár a szomszédok is felfigyelhetnek és tudnak segíteni.
Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat

Hirdetés
Kultúra
Érje el célközönségét a Telki
Naplón és Portálon keresztül!
2089 Telki,
Kökörcsin u. 11.
Telefon:
06-70-773-7935

Ehavi számunk címlapján
Marthi Zsuzsa 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!

GÓLYAHÍR
Domoszlai Gábor és Kánvási Vivien 1. gyermeke:

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!
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