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Polgármester naplója
Tükörtojás
Kétféle ember van. Aki a
tükörtojást a sárgájánál kezdi,
és aki a végére hagyja. Akik a
végére hagyják a finomabb
falatot, hajlamosabbak az
obligát kérdésre, miszerint:
„Két hírem van, egy rossz és
egy jó, melyikkel kezdjem?”
azt válaszolni, hogy essünk túl
a rosszon és maradjon a
végére valami jó, hogy úgy
álljunk fel a beszélgetésből, az
utolsó jó emlékünk, a jó hír
árnyalja a rossz hír okozta
kellemetlenséget.
Kezdjük a rossz hírekkel!
Itt a járvány második felvonása. Ezúttal változott a megjelenése,
de ez nem a vírusnak, hanem a mi viselkedésünk megváltozásának tudható be. A számok aggasztóan magasak, a tendenciák
pedig egyértelműen rosszak. Könnyű félreérteni a csekély
számú adatot, félreértésre adhat okot a halálesetek alacsony
száma. Az első hullám idején a vírus elterjedtsége alacsony volt,
köszönhetően a gyors zárlatnak, és magas volt a halálozási
mutató, mert a vírus lokalizálható gócpontokban, gyakran
idősek otthonában, egészségügyi intézményekben tört ki, ahol
sebezhetőbb emberekre talált. Most mindenhol jelen van, nagyon sok az olyan fertőzött, akinek a szervezete könnyen megbirkózik a betegséggel. Az érzet azonban becsapós, a mostani
helyzet veszélyesebb, mert sokkal nehezebb kordában tartani,
elszigetelni a járványt, sokkal nagyobb általános fegyelmet
igényel a jelenlegi szinten tartás.
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egyetlen esélyünk van arra, hogy
a viszonylag normális életünk, amelyben lehet dolgozni,
bevásárolni, iskolába járni, sportolni és (korlátozottan)
kultúrához jutni fenntartható legyen, ez pedig az, ha mindenki
fegyelmezetten betartja a szabályokat. Maszkot hord, távolságot
tart, és kezet mos, tisztán tartja a környezetét.
A „normális” élethez való visszatérést úgy kell érteni, hogy normális, de maszkban. Amíg nincs védőoltás – és nem holnap lesz
–, addig ez az ára annak, hogy meg tudjuk tartani munkánkat,
vállalkozásaink egy részét, valahogyan, de működjenek az
iskolák, óvodák, kórházak és rendelők, legyen ellátás, és valamennyire a szabadidőnkben is végezhessünk otthonainkon
kívüli tevékenységeket.
A szabályok betartása azonban nem megoldható központilag.
Azt mindenkinek magának kell, kellene betartania józan
megértésből.
Sajnos nagyon sokan nem szántak rá időt, hogy végiggondolják
az összefüggéseket. Példaként: a maszk elsősorban nem a
viselőjét védi és nem valami szimbólum. Ha a maszk az áll alatt
van, az olyan, mintha nem is lenne. A maszk azért fontos, mert a
vírus közlekedését fékezi, a másik embert védi. Statisztikai tény,
hogy nagyon jelentősen fékezi a vírus terjedését, ezzel biztosítva a „maszkban normális” élet, tehát a zárlat nélküli létezés
feltételeit.
A maszk nem szimbólum, ezt a hülyeséget bátran megtarthatják
az amerikaiak, ne vegyük át tőlük! Aki nem visel maszkot, az nem
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erős, meg ellenálló, hanem tiszteletlen másokkal szemben, és
ahhoz járul hozzá, hogy újra be kelljen zárni az országot. Meg
kell értenünk, hogy ha nem tartjuk be az egészségügyi szabályokat, előbb-utóbb megkezdődnek a tömeges bezárások,
aminek egyenes következménye lesz, hogy emberek tömegei
veszítik el állásaikat, zárják be vállalkozásaikat. Beindul egy láncreakció. Ez a tendencia elkezdődött, de talán még nem késő változtatni és erőt venni magunkon.
Önkormányzatként számos intézkedést tettünk, elláttuk
intézményeinket a megfelelő anyagokkal, eszközökkel, és
folyamatosan együttműködünk abban, hogy fenn tudjuk tartani
a működést. De nagyon sok türelemre, megértése lesz szükség a
hétköznapokban. Ha valamikor, akkor most van itt az ideje, hogy
ne feketén-fehéren nézzünk a világra, ne élezzük, hanem tompítsuk a mindenhol jelen lévő feszültségeket.
Mindenki másképp gondol a mostani, soha korábban nem
tapasztalt helyzetre, de létezik egy mindenki számára fontos,
közös minimum. A működő, nehézségekkel, de mégiscsak
élhető világ fenntartása olyan áldozatok meghozatalával, mint a
higiéniai szabályok betartása!
Jöjjenek a jó hírek, a tükörtojás sárgája!
Elkészült és birtokunkba került a sportcsarnok. Befejeződött az
óvoda felújítása. Befejeződött az iskola bővítésének második
üteme. Nyertünk szabadtéri sportszereket egy réges-rég beadott pályázaton, nyertünk közterület-gondozáshoz szükséges
eszközöket egy másik pályázaton, így hamarosan indul az őszi
ágdarálási akció. Megjelent egy sor százszázalékos támogatást
nyújtó pályázat a Magyar Falu Programban, mindenen indultunk, amin indulni lehet, és bízunk benne, hogy ismét a korábbi
időkhöz hasonlóan sikeresek leszünk!
Elindult a könyvtár, visszafogottan, de működik a közösségi ház.
A sportcsarnok avatóhoz kapcsolódóan visszafogott minifesztivált, és egészségügyi napot szerveztünk, ami a járvány kitörése
óta az első ilyen kulturális esemény.
Minden járványügyi előírást maximálisan betartunk, az előírtnál
szigorúbban ügyelünk a részletekre, és ha szükséges, menet
közben is változtatunk a programon. Nagyon sok múlik a látogatók viselkedésén. Kérek mindenkit, hogy tartson be minden
jól ismert járványügyi szabályt! Ez a garanciája annak, hogy a
jövőben is lehessenek kisebb-nagyobb események. Mindenkit
szeretettel várunk a sportcsarnoknál és a közösségi házban!
Deltai Károly
polgármester
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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. július 14.
HÉSZ-módosítás elfogadása
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2020.
(VI.16.) Ö. rendeletével elfogadta Telki Község Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását.
További részletek itt olvashatók: https://www.telki.hu/index.php/hircikk/2087-tajekoztato-helyi-epitesi-szabalyzat-elfogadasarol

Vis maior pályázat benyújtása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a június 17-i villámárvíz miatt bekövetkezett vis maior helyzet miatt „vis maior
támogatás” címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 17.068.800
forint, amelyhez a testület sikeres pályázat esetén 10% önerőt
biztosít a 2020. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2020.
évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című
pályázati felhívásra, az önkormányzat fenntartásában lévő
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár technikai eszközállományának bővítése érdekében támogatási kérelmet nyújtson
be. A testület önrészként az idei költségvetés általános tartalékkeretének terhére 500.000 forintot biztosít.

Cofog változás átvezetése
A képviselő-testület úgy határozott, hogy kezdeményezi a
Magyar Államkincstárnál Telki Község Önkormányzata esetében
a „082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkció felvételét.
szb

Adózási felhívás
Tájékoztatjuk Tisztelt Adófizetőinket, hogy a 2020. második
félévi helyi adók (építmény-, telek-, iparűzési), valamint a gépjárműadó befizetési határideje 2020. szeptember 15.
Telki Község Adóhatósága valamennyi adózó részére 2020
februárjában megküldte az adófolyószámla-kivonatokat,
valamint a 2020. évi helyi adó első és második félévi
befizetéséhez szükséges csekkeket.

kötelezett adózóknak (vállalkozóknak) helyi adófizetési
kötelezettségüket átutalással kell teljesíteniük.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul községünk
fejlődéséhez és működéséhez!
dr. Lack Mónika
jegyző

Az adózók az egyenlegközlőben értesültek az éves adófizetési
kötelezettségükről, amelyet két részletben, első félévi adóként
2020.
március
16-ig,
valamint
második
félévi
adókötelezettségként szeptember 15-ig kell megfizetniük.
Év közben történt változás esetén az adókivetésről szóló
határozattal egyidejűleg megküldésre került a teljes évi
befizetéshez szükséges csekk. Az adózók befizetéseiket a
folyószámlához mellékelt csekkeken vagy banki átutalással is
teljesíthetik.
Amennyiben adózóink a szeptemberben esedékes befizetéshez
új csekket szeretnének igényelni, ezt személyesen adóirodánkban, vagy az ado@telki.hu, ado2@telki.hu email címeken
is megtehetik.
A vállalkozások adófolyószámla egyenlege a cégkapun vagy
ügyfélkapun keresztül letölthető. A bankszámlanyitásra
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Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1)
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 8/2012. (05.01.) számú önkormányzati
rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre.
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására,
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen
felhívással pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való együttműködésre.

Kik pályázhatnak?
Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén
végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.
A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.
Nem nyújtható támogatás annak:
a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás
indult,
b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy
más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban
részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell!
a) A kitöltött Pályázati Adatlapot,
b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a
műszaki leírást és a költségvetést,
c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját,
d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrásokat.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 21.
Pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri
Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a titkarsag@telki.hu email címre.
A beérkezett pályázatokat Telki község képviselő-testülete bírálja
el. A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás - elszámolás
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon
belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program
lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület őt a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet – 8/2012 (05.01.) Ör.
– szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek
tára menüpont alatt.
Telki Önkormányzat

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjakról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Telki Község Önkormányzata tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011. (06.29.) számú
önkormányzati rendeletével lehetőséget kíván teremteni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosításához.

de nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot. Az ösztöndíj megállapítása
a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesületben
sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, művészeti iskolába járó
tanulók tanulmányi költségeikhez ösztöndíjat igényelhetnek a
Szociális Bizottságtól.

Támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek a családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft-ot). Az
ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft, maximum 10.000 Ft lehet.

Sportösztöndíjban részesülhet az a szociális szempontból rászoruló tanuló, aki az általános iskola 1-8 évfolyamán, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésén folytat tanulmányokat. Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege megegyezik a
sportegyesületi tagdíj egyhavi összegének 90%-ával. Az ösztöndíj
megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok: pályázati
adatlap, tanulmányi jogviszony igazolása, az osztályfőnök támogató javaslata, sportegyesület elnökének vagy a művészetoktatási
intézmény vezetőjének támogató nyilatkozata.

Művészeti ösztöndíjra az a szociális szempontból rászoruló tanuló
pályázhat, akinek részvételét a művészeti oktatást nyújtó
művészetoktatási intézmény támogatja. Az ösztöndíj havi egy főre
jutó összege megegyezik a tandíj egyhavi összegének 90%-ával,
2020 augusztus

A sport- és művészeti ösztöndíjra az önkormányzat honlapján
letölthető pályázati adatlap benyújtásával lehet pályázni 2020.
szeptember 30-ig.

Egyéb részletek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011.
(06.29.) számú Ö. rendeletben olvashatók, amely letölthető az
önkormányzat honlapjáról.
Halász Terézia
Szociális Bizottság elnöke

Közösség

Kedvezmény a mobiljegyekre
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján augusztus 1-jétől 5%kal csökkent a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési
Mobiljegy és társalkalmazásaiban megváltott teljes árú,
50%-os és 90%-os helyközi (távolsági) menetjegyek,
valamint a menetjegyekhez megvásárolt kiegészítő jegyek
ára; a gyorsabb és egyszerűbb QR-kódos ellenőrzés pedig
már a társaság valamennyi járatán elérhető.
A március 23-a óta elérhető, készpénzmentes jegyértékesítés
nagy sikerére tekintettel a Volánbusz a teljes árú, az 50%-os és a
90%-os helyközi (távolsági) menetjegyekre, valamint az applikációkban a menetjegyekhez megvásárolt távolsági kiegészítő
jegyekre 5%-os kedvezményt biztosít, ezzel is ösztönözve az
utasokat az applikációkban való jegyvásárlásra.
A QR-kódot (kétdimenziós pontkódot) tartalmazó matricák minden Volánbusz-járműre felkerültek, így augusztus 1-jével a rendszer már az egész országban biztosítja az applikációban megváltott menetjegyek, bérletek gyorsabb és egyszerűbb
ellenőrzését. Ugyanettől a naptól módosultak a helyi és a
helyközi menetjegyek felhasználási szabályai is. Az
érvényességet a rendszer minden esetben a kódbeolvasástól
számítja, az érvényességi idő helyi menetjegyeknél 1 óra,
helyközi menetjegyeknél 2-10 óra (a távolsági kategóriától függően). A megvásárolt jegyeket 30 napon belül fel kell használni,
különben elvesznek.
Akik már használták a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési
Mobiljegy alkalmazást, tudják, hogy az utazás paramétereinek
kiválasztása után a telefonon megjelenik egy animáció, amelyet
az autóbusz-vezető ellenőriz. Az animáció megjelenése nem
jelenti automatikusan azt, hogy az utas felszállhat a járműre; a
megjelenő képen az autóbuszvezető azt is ellenőrzi, hogy az

adott díjtermék hová szól. Az animáció megjelenése csak azt
igazolja, hogy a díjtermék nem hamis és időben érvényes.
A kedvezményre jogosító igazolvány (dokumentum) számát az
applikációban történő vásárláskor meg kell adni; az igazolványt
az utasnak magánál kell tartania, és felszólításra a gépkocsivezetőnek vagy az ellenőrnek be kell mutatnia.
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,
erre a vezetőfülke mellett elhelyezett kód beolvasása is
lehetőséget ad. A kódot az utazás megkezdése előtt feltétlenül
le kell olvasni az applikációval.
További részletekről a Volánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
weboldalán tájékozódhatnak az utasok. A társaság azt kéri, hogy
aki teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét!
Az 5% kedvezmény kizárólag a Volánbusz helyközi (távolsági)
járataira megváltott Közlekedési Mobiljegyekre érvényes! A kedvezmény nem érvényes a BKK, a Volánbusz helyi és a városi
közösségi közlekedési szolgáltatók menetjegyeire.

A Szőlőterület sem kutyafuttató
Ahogyan arra májusi számunkban felhívtuk a figyelmet, sok
bosszúságot okoz Telkiben a patakmenti ingatlanok tulajdonosainak, hogy a környékbeli lakosok nem tartják tiszteletben a
magántulajdonú földek határait, és a kutyasétáltatás során
ebükkel együtt átgázolnak a területen, köztük sok esetben
veteményeseken. Ugyanez igaz a település feletti erdővel
határos Szőlőterületre is, amely ugyan nincs bekerítve, szintén
magántulajdonban van.
Ezért határozottan kérjük a kutyasétáltatókat, tartsák tiszteletben mások tulajdonát, és ne lépjenek ezekre a területekre, ne
gázoljanak át a szőlőterületen sem! Az ebeket ne engedjék itt
szabadon (a kutyák sétáltatása egyébként is csak pórázon
megengedett!), ürüléket pedig végképp ne hagyjanak hátra a
kutyájuk után!
Felhívjuk továbbá az arra járók figyelmét, hogy ne dézsmálják a
termést, a szőlő ugyanis szintén a terület gazdáinak tulajdonát
képezi!

www.telki.hu
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Sportcsarnok:

19.00 Idei telki kitüntetések, érdemérmek átadása
19.30 Messessippi (korábban Voodoo Papa Duo)

Sportcsarnok átadó 08.00-12.00
8:00-tól

Zenés bemelegítés

8:30-9:00

Örömfutás

9:15-9:45

Kerékpáros ügyességi pálya

10.00

HIVATALOS ÁTADÓ

10.30-12.00 Sportbemutatók

Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár:

20.30-24.00 Pedrofon zenekar
Egészségnap 14.00-18.00 óráig
Telki Önkormányzata és a Budakeszi Járás Egészségfejlesztési
Iroda együttműködésében a VEKOP-7.2.2-17-2017-00002
azonosítószámú projekt keretében CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP –
Egészségügyi szűrések, életmódtanácsadás, egészségmegőrző
programok. A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL MINDENKI
SZÁMÁRA INGYENES!
Részletes programok hamarosan a honlapon és a FB-on!

14.00-19.00 Árpád Népe Hagyományőrző Kulturális és Sport
Egyesület gyerekfoglalkoztatója:
-

Nagy jurta állítása, kiállítás, beöltözés viseletekbe,
páncélba, fényképezkedés.
Kis jurtás, őrlőkerekes, gabonakonyhás játszókuckó.
Kis jurta játszókuckó hagyományos játékokkal.
Íjászat oktatása biztonsági (ütő) vesszővel és felváltva
vívás egy oktató ellen gyakorló fegyverekkel.
Népi játékok (gólyaláb, célba dobó, patkó tartás…).
Kosaras körhinta (gyerekeknek 30-35 kg-ig).
Kézműves foglalkozások: papírmerítés, gyöngykarkötő készítés, kupak csörgő készítés, nádduda
készítés, pecsételés és nádpennával írás.
14.00 Kirakodóvásár
SZÍNPADI MŰSOROK:
14.30 Poppre duó: Picuri Muri - lemezbemutató gyerekkoncert
16.00 Villon Trio
17.00 California Special „Örömzene a tengeren túlról” Poppre
Ádám-Lévay Tímea
18.00 Monarchia zenekar szervezésében az R17 Régizene
Együttes (Templom) jótékonysági hangversenye az
épülő katolikus közösségi ház javára
2020 augusztus

A programok az aktuális járványhelyzethez igazodva változhatnak. Kérünk minden résztvevőt a járványügyi szabályok
betartására!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Együttműködő partnerek:
Telki SE, Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány
Telki Község Önkormányzata

Program
Kultúra
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Új, multifunkciós nagyteremmel
gazdagodott az iskola
A Nemzeti Sportközpontok kezelésében és teljes körű állami
finanszírozásban 2020 nyarának végére megvalósult a
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
bővítésének második üteme.
Az első ütemben megépültek a két szárnyon az
emeletráépítések, most pedig az első átrium beépítése révén
egy multifunkciós, igény esetén kettéosztható, egyben pedig
akár 60 diáknak helyet adó nagyterem jött létre.
A mintegy 130 millió forint értékű, teljes egészében állami forrásból létrejövő épületrész az összevont és rendes órákon,
vetítéseken, énekkari próbákon kívül alkalmas iskolai rendezvények lebonyolítására is.
szb

2020 augusztus

Oktatás
Kultúra
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Megváltozott a forgalmi rend az M0-s és az
1-es út találkozásánál
Az M1-es autópálya felújítási munkáihoz kapcsolódóan július
végétől megváltozott a forgalmi rend az M0-s autóút és az 1-es
főút csomópontjában. A változtatásra a lezárt biatorbágyi felhajtó miatt van szükség, mely megoldással a szakemberek a forgalom könnyebb lefolyását biztosítják - tájékoztatta lapunkat a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A forgalmi rend módosítását követően az 1-es főúton
Biatorbágy felől a körforgalomba a forgalom két sávon haladhat
be, továbbá a körpályán részben két sávot alakítottak ki a szakemberek. A részint spirális körforgalmi kialakításnak köszönhetően a csomópont kapacitása növekedett, a forgalom a körforgalmon dinamikusabban tud keresztülhaladni.
A körforgalom spirális kialakítására tekintettel a Biatorbágy felől
érkezőknek a választott forgalmi sáv már a körforgalomba való
belépés előtt előre meghatározza, melyik kijáraton tudják majd
elhagyni a körforgalmat. A külső sávban érkezők az ipari park
felé, illetve az 1-es főúton Budapest felé tudnak továbbhaladni,
míg a belső sávban érkezők az M0-s autóút felé tudnak továbbhaladni.
A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rendre tekintettel fokozott figyelemmel vezessenek a
csomópontban, illetve annak környezetében.
A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a

korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi
helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál,
a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs,
közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális
útvonalukat megtervezhessék.

A gépjárműfeltörések megelőzhetők
A gépkocsifeltörések elkövetőit sok esetben a tulajdonosok
könnyelműsége is segíti. Az utastérben hagyott értékek vonzzák
a bűnözőket. A műszerfalon felejtett mobiltelefonra, az ülésen
vagy az ülés alatt hagyott táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek
és „akcióba” lépnek. A lopási kár mellett a gépkocsiban okozott
rongálási kár is jelentős lehet.
Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadja
meg bűnmegelőzési tanácsainkat!
•

Soha, még rövid időre se hagyja személyes iratait, bankkártyáját, lakáskulcsát, a gépjármű okmányait az autóban, minden esetben tartsa ezeket magánál! A kesztyűtartó nem
értékmegőrző!

•

Ne hagyjon a gépjármű utasterében táskát, csomagot,
mobiltelefont, műszaki cikket, GPS-t!

•

Mindig zárja be a gépjárművet, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre hagyja el
a járművet!

•

Ha nem tudja zárt helyen tárolni autóját, akkor sötétedés
után parkoljon kivilágított, forgalmasabb helyen!

Bűncselekmény esetén értesítse a rendőrséget az ingyenesen
hívható 107-es vagy 112-es segélyhívószámokon!

2020 augusztus

Ne adjon esélyt a gépkocsifeltörőknek!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Program
Kultúra
Táncolj a Budajenő-Telki
Székely Társulatban!
Kedves Telki Gyerekek!
Szeretnétek néptáncot, népdalokat tanulni?
Itt az alkalom!

Meghívó megemlékezésre
A székelyek áttelepülésének 74. évfordulója alkalmából 2020.
október 3-án (szombaton) 17 óra 30 perckor megemlékezés
veszi kezdetét a budajenői Péter Pál Katolikus Templomban.
A megemlékezés során koszorúzás is lesz a templom előtti kopjafánál, majd 18 órakor ünnepi Szentmisét tartanak.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Várjuk lányok és fiúk jelentkezését, nyolcéves
kortól a Budajenő-Telki Székely Társulatba. A táncokat fiatal
tánctanárok oktatják, heti egy alkalommal, kétórás időtartamban. Várunk benneteket, jelentkezzetek!
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15.
Email: szekely.fono@indamail.hu
Telefon: 06-20-944-2192
Szabó Attila, a Társulat elnöke

Elmarad a Budakörnyéki
Sörfesztivál
A kialakult COVID-19 vírushelyzetre való tekintettel a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nem
támogatta az eredetileg 2020. szeptember 11-én és 12-én,
Budakeszin megrendezni kívánt III. Budakörnyéki Sörfesztivál
megtartását. Ennek értelmében idén nem tartják meg a sörfesztivált.

www.telki.hu
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Közösség

Ki van a kalap alatt? - II. rész
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?

Magdaléna
„Gaudeamus igitur” és fertőtlenítőszerek
Kiegyensúlyozott, megbízható, nyíltszívű, szociálisan érzékeny,
háromgyerekes édesanya, feleség, friss mentálhigiéniás szakember. Komoly karrierváltáson van túl. Az elmúlt 25 évben külkereskedőként dolgozott egy sikeres magyar vállalatnál. Ma
adományt gyűjt és rendezvényt szervez a Bátor Tábornál. Amíg
lehetett, gyermekotthonokba járt, mint önkéntes mesélő. A
karantén alatt szerezte meg harmadik diplomáját a SOTE-n,
amivel régi álma vált valóra, mentálhigiénés szakember lett.

nem kellett a gyermekeim kezét fogva lemerülnöm a digitális
oktatás mélységeibe, cserébe a saját munkámat én is online
végeztem. Egyszerre volt a házban két home-office és három
digitális iskola. Több zoom meeting, skype megbeszélés és viber
konferencia zajlott egy időben. Néha csodálkoztunk is, hogy bírják ezt a rendszerek. Nyilván a korábbi feladatköreim, mint
kutyasétáltató, programszervező és lelki tanácsadó megmaradtak.
- Mi hiányzott a leginkább?
- A különböző szabadidős programok hiányoztak. Ritkábban láttam a szüleimet, testvéremet. A nagy találkozások, beszélgetések a barátainkkal, a színház, mozi, a hétvégi kiruccanások
szintén. Az utazás is nagyon hiányzott. A tavaszi szünetre tervezett kirándulásunkat sajnos le kellett mondanunk.
- Új hobbi, feladat?
- Mi az, amit eddig nem vagy csak ritkán csináltam? Fertőtlenítő
bajnok vagyok. Kapásból fel tudok sorolni 5-6 fertőtlenítő
márkát, azok kiszereléseit és legjobb beszerzési forrásait. Kezet,
eddig is mostunk, úgyhogy ez a rész könnyen ment. Igyekeztem
betartani az ajánlásokat, saját magunk és idős szüleim
érdekében is. Nem igazán volt túl sok szabadidőm, mivel vizsgaidőszakom volt, szakdolgozatot írtam és pluszban ott voltak a
megnövekedett háziasszonyi teendők. Ez a három dolog volt
nagyon más, mint korábban; az állandó főzés, fertőtlenítés és az
otthonlét.

- Hogy élted meg a karantént?
- Az első két hónapot határozottan jól. Nagy kamasz gyermekeink vannak, akik „normál” esetben már önállóan jönnekmennek, indítják saját kis életüket. Úgy éreztem, hogy kaptam
egy utolsó ajándékot, hogy így öten ilyen sokat együtt lehettünk. Két hónap után azért már kezdett monoton lenni az
életünk, sok volt az otthonlétből.
- Hogyan teltek a dolgos „karanténos” hétköznapok?
- Megnyertem a „tűzhely őrzője” címet, ezzel együtt a szakács,
konyhalány, takarítónő, árubeszerző munkaköröket is. Ugyan
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- Van-e valamilyen vidám
történeted?

ültettük a kellő távolság biztosítása érdekében, de mégiscsak
együtt voltunk.

- A „karanténballagás”. A gimnáziumtól búcsúzó nagyfiunknak ballagást szerveztük
otthon. Csinosan felöltöztünk, a szokásos ballagási
énekeket énekelve, egymás
vállát fogva vonultunk végig
a házon és a teraszon.
Virágcsokrok, lufik, könnyek
és
„meglepetésbarátnő”.
Majd
ünnepi
vacsora
következett a teraszon,
ahová szüleimet is meghívtuk. Őket a terasz túloldalára

- Mit gondolsz a jövőről?
- Itthoni nyaralást terveztünk, valószínű, hogy egy rövidebb
biciklitúrát. Korábban még gondolkoztunk egy horvátországi
utazásról, de a híreket követve, most inkább elhalasztjuk.
Repülővel semmiképpen nem utazunk idén. (A beszélgetésre a
nyár elején került sor – a szerk.) Készülök lelkileg a második hullámra, de nem vagyok annyira megijedve, mint márciusban
voltam. Összességében pozitívan tekintek a jövőre. Bízom
benne, hogy tudatosan készülve, jól megszervezve az életünket
túl fogunk jutni a következő fertőzés-hullámon is, egészségesen
és lélekben megerősödve.
Gónusz Gabriella
(A cikk megjelent itt is: https://kutyavarju.blog.hu/)

Meghívó: Telkinek Szeretettel
Telki Művészek alkotásai, valamint a galéria tulajdonában
lévő festmények kiállítása
Telki Község Önkormányzata és a Pipacs Galéria szeretettel
meghívja Önt és kedves Családját a Festészet Napja alkalmából nyíló kiállításra.
Helyszín: Telki, Pipacs u. 8.
Időpont: 2020. október 9-15.
Támogatónk: Telki Önkormányzat

Kedves Barátaink és Ismerőseink!
Szeretettel meghívjuk Önöket az őszi Festészet Napja alkalmából rendezett kiállításunkra, a Pipacs Galériába.
Ezúttal sajnos nem tudunk megnyitót tartani, de a galéria 2020.
október 9-től 15-ig minden nap 10 és 18 óra között szeretettel várja az érdeklődőket.

Az újabb különleges kiállítás tematikája:
Bizonyára nem mindenki tudja, hogy már 15. éve működik a
galéria, az évek alatt sok szép élményt adva a látogatóknak.
Országunk legkiválóbb művészeinek alkotásait mutattuk be, és
szerencsénkre ők voltak olyan kedvesek, hogy egy-egy képet
nálunk hagytak emlékül. Ezeket most a köz javára is felajánljuk,
és felkérjük a Telkiben élő művészeket is, hogy alkotásaikkal
gyarapítsák e szép gyűjteményt. A kiállítás címe éppen ezért
„Telkinek szeretettel” lesz.
A festményeket így egyben most lehet megtekinteni a
galériában, mivel a kiállítás után átadjuk azokat az önkormányzatnak, hogy minél többen élvezhessék a képek látványát
a közösségi terekben.
2020 augusztus

Mindenkit várunk szeretettel a Pipacs Galériában!
Márton Ildikó
Pipacs Galéria tulajdonos

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

Ehavi számunk címlapján ZsolnayKlinger Anikó 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!

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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GÓLYAHÍR
Ebben a hónapban elkerülte falunkat a gólya!

Következő számunk lapzártája:
szeptember 10.
Hirdetési díjak befizetési határideje: szeptember 10.
Hirdetésfelvétel:
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu
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