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Járvány, ünnepek 
 
Itt a tél, az év vége. Nem 
tudhatjuk, lesz-e idén fehér 
karácsony, és nem tudhatjuk, 
hogy mikor tetőzik majd a 
járvány, és hogy honnét lehet 
majd számolni a lassú le-
ereszkedés idejét a járvány-
görbe ívén, amikor még 
hosszú hetekig ugyanilyen 
kockázatos és veszélyes 
marad a helyzet, de napról 
napra csökkennek a szomorú 
számok. Azt azonban lehet 
látni, hogy napok óta 
százötven felett van a halálo-
zások száma, és elképesztően 

magas a tesztpozitívok aránya a teljes tesztelt lakosságon belül. 
Soha nem volt még ilyen rossz a járványhelyzet. 

Előttünk a karácsony. Ha óvatlanok leszünk, a karácsony sokak 
számára nem várt meglepetést hozhat egy-egy fertőzés for-
májában. A szilveszterről nem is beszélve. Idén még a hóem-
bernek sem javasolt a közösségi élet. 

Tavaszra várhatóan lesz már elérhető oltóanyag, és az előttünk 
álló fél-egy év a társadalmi védettség nagyszámú beoltott 
egyének útján való eléréséről fog szólni. Ehhez a várva várt 
állapothoz azonban el is kell jutni. Minden szakember óvatos-
ságra, türelemre és fegyelmezett védekezésre hívja fel a figyel-
met. Most kell kitartani, odafigyelni, most nem szabad feladni. 

Mi múlik ezen? Az egészségünkön, szeretteink életén túl ez az út 
vezet a lehető leggyorsabb visszarendeződéshez, a lehető 
legkisebb társadalmi, gazdasági kárhoz, és ahhoz, hogy tavasszal 
elkerüljük a harmadik hullámot egy újabb lezárással, újabb kor-
látozással, vagy ezek késedelmes, elmulasztott bevezetése miat-
ti újabb tömeges elhalálozásokkal. 

Csak visszhangozni tudom a szakemberek álláspontját: az idei 
karácsony a járványhelyzet súlyos szakaszára esik. Felelős ember 
nem viselkedhet úgy, mintha nem így lenne. Bölcsebb dolog a 
valóságot elfogadva óvatosnak lenni, mint ragaszkodva a 
vágyálomhoz bajt, akár nagy bajt okozni családtagjainknak, 
szeretteinknek. 

 

Adó, válság 
 
A járvány természetszerűleg gazdasági következményekkel is 
jár. A következő esztendő nehéz lesz az önkormányzatok 
számára, hiszen a bevételek csökkenése, a kiadások növekedése 
és az infláció mellé központi forráselvonást is kaptunk. 
Igyekszünk nagyon takarékosan működni és átvészelni ezt az 
időszakot. A lakosságot közvetlenül terhelő adónemeken (épít-
ményadó, telekadó) nem változtattunk, és nem vezettünk be 
sem kommunális adót, sem más kisadót. 

Az idegenforgalmi adó mértékét enyhén növeltük, vendég-
éjszakánként 450 Ft-ról 500 Ft-ra. Ennek jelen helyzetben kevés 
jelentősége van. A helyi iparűzési adó mértékét 1,8%-ról a 
térségünkben általánosnak mondható 2%-ra emeltük a jog-

szabályban meghatározott november 30-i határnapig. Decem-
ber elsején éjjel azonban megjelent egy kormányrendelet, 
aminek alapján még ezek a kis változtatások sem lehetségesek. 
Nem léphetnek hatályba azok az önkormányzati rendeletek, 
amelyeket a magukra maradt polgármesterek településeik 
érdekében az elmúlt nehéz napokban meghoztak. 

Mivel még nem került le a terítékről az iparűzési adó teljes, vagy 
részleges elvonásának, felfüggesztésének kérdése, gondolnunk 
kell arra, hogy egy ilyen lépésnek milyen következményei lehet-
nek a gazdálkodásra. Egy esetleges elvonás esetén az önkor-
mányzatok számára valamiféle normatív forrást kell biztosítania 
a központi költségvetésnek, hacsak a Kormány nem akar 
tömeges önkormányzati csődöket. Ennek a forrásnak az alapja 
sokféle számítás lehet, mégis valószínű, hogy ha lesz ilyen, akkor 
a szolidaritási hozzájárulás számítási metódusához hasonló 
algoritmus alapján lehet valamilyen normatív támogatást 
meghatározni. Ennek alapja pedig a becsült iparűzési adó lehet. 

Várható, hogy – ha nem is lesz a gépjárműadóhoz hasonló, teljes 
körű elvonás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban – 2021-ben 
változások történhetnek. Leírhatóvá tehetik az értékcsökkenést 
az adóalapból, beruházásösztönző kedvezmények igény-
bevételével csökkenthetik az adóalapot a különféle költségek 
leszámításának, vagy ezek összegének többszörösével, felfüg-
geszthetik az adóbehajtásokat. De akár teljes mértékben el is 
vonhatják az iparűzési adót, ahogy ezt más adónemekkel már 
megtették. Bármi megtörténhet. Ezen intézkedések, vagy 
összességük okozhat tervezhetetlenül és tőlünk függetlenül 
jelentős kiesést az adónemi bevételünkön. A jövő év a járvá-
nyon túl az alkalmazkodás és válság éve lesz. 

 

Év vége, év eleje 
 
Nehéz év áll mögöttünk. 2020-ban összesen lassan fél esztende-
je tart a különleges jogrend, amikor a polgármester egyszemélyi 
felelősséget visel, és az egész esztendőt meghatározta a 
járványveszély. Mindenkinek a hétköznapjait átalakította a 
betegség, és mindenkinek a tudatába, tudatalattijába 
befészkelte magát a bizonytalanság vagy akár a félelem is. 

Mégsem búcsúztathatjuk az óévet panasszal. Világunk nem 
omlott össze. Tartjuk magunkat, a hétfőt kedd követi, mindenki 
ellátja a feladatát, első helyen az egészségügyben dolgozók, 
akikre csak a legnagyobb tisztelettel gondolhatunk. De ott áll-
nak a vártán a szociális dolgozók, a pedagógusok, a közrendet 
biztosítók, az ellátásban, a közigazgatásban dolgozók, a szülők, 
az otthonról dolgozók, a távoktatásban tanulók, mindenki, aki-
vel közösen végigcsináltuk ezt az esztendőt. Panasz helyett 
köszönet jár mindenkinek. 

Nehéz év áll előttünk. Még sokáig tartani fog a járvány, és még 
tovább fogjuk nyögni a gazdasági hatásokat. De minden 
újraépíthető, újrakezdhető, ha van kivel újraépíteni, újrakezdeni. 

Év végi jókívánságom sem lehet más idén: mindenkinek kívánok 
jó egészséget, erőt, kitartást! Vigyázzanak magukra és 
szeretteikre! Gondoljanak azokra is, akik idén a járvány miatt, 
vagy attól függetlenül, de egyedül kénytelenek eltölteni a kará-
csonyt! 

Deltai Károly 
polgármester
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Telki Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatal-
mazás alapján Telki Község Önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörében meghozott döntései. 

2020. november 6. napján a polgármester a Pénzügyi 
Bizottság november 2-i ülésén tárgyalt napirendi pontok 
előterjesztéseiről a bizottság állásfoglalásának figyelembe 
vételével az alábbi döntéseket hozta: 
 

Döntés támogatásokról 
 
Telki Község Polgármestere a helyben működő egyesületek, 
alapítványok, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatására 
vonatkozó pályázatok értékelése alapján döntött az idei évi 
támogatási célokról és a támogatási összegek mértékéről. 
 

Belső ellenőri terv módosítása 
 
A polgármester jóváhagyta Telki Község Önkormányzat 2020. 
évi belső ellenőrzési tervének módosítását. 
 

Pályázat elbírálása 
 
Telki Község Polgármestere döntött a 2020. évi Környezetvé-
delmi Alap felhasználására kiírt pályázat eredményéről. Ez 
alapján a Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő 
Közhasznú Egyesület 120.000 Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesül. 

Víziközmű szolgáltató beszámolója 
 
A polgármester döntött az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2019. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

Ajánlatok értékelése és műszaki ellenőri 
feladatok 
 
Telki Község Polgármestere a Vis maior pályázat keretében el-
nyert támogatásból megvalósuló útfelújítási munkákra 
vonatkozó ajánlatok értékelése alapján a legkedvezőbb ajánla-
tot benyújtó Puhi-Tárnok Kft-t jelölte ki nyertesnek. 

Döntött továbbá arról is, hogy a munkákhoz kapcsolódó műsza-
ki ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó UTI-H PLUSZ Kft-t jelöli ki nyertesnek. 
 

Ingyenes ajándékozás elfogadása 
 
A polgármester elfogadta Horváth László Károlynénak (Márton 
Ildikónak), a Pipacs Galéria tulajdonosának ingyenes felajánlását. 
 

Költségvetési rendelet módosítása 
 
Telki Község Polgármestere elfogadta az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendeletet. 

szb 

Polgármesteri döntések 

Kivonat a polgármesteri döntések legfontosabb pontjaiból 
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

Ügyfélfogadási korlátozás  
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri 
Hivatalban a koronavírus járvánnyal összefüggésben, járvány-
ügyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként 2020. 
szeptember 7-től korlátoztuk az ügyfélfogadást. 

Személyes ügyintézés ettől a naptól kezdődően csak előre 
egyeztetett formában történhet. Kérjük az Ügyfeleket, töreked-
jenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektro-
nikus formában intézzék el, csak a legszükségesebb esetben, 
kizárólag az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést követően 
történjen személyes ügyintézés. 

Adóügyben felvilágosítás telefonon a 06-26-920-807-es vagy a 
06-26-920-817-es telefonszámon, vagy az ado@telki.hu, 
ado2@telki.hu és ado3@telki.hu email címen lehetséges. 

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

Behajtási engedély ügyintézés a muszak@telki.hu email címre 
elküldött kérelem és engedély alapján lehetséges. 

Anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818-as 
(anyakönyv), a 06-26-920-808-as (igazgatás) telefonszámon, 
illetve az anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu email 
címen lehetséges. 

Étkezési ügyintézés telefonon a 06-26-920-806-os, a 06-70-429-
7258-as számon vagy a munkaugy@telki.hu email címen lehet-
séges. 

Iratleadás postai úton, vagy csak és kizárólagosan a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges. 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 
Telki Polgármesteri Hivatal 

 
 

Ünnepi munkarend a hivatalban 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy az ünnepi munkarendvál-
tozás miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a 
következők szerint alakul: 

2020. december 11. (péntek) munkanap – ügyfélfogadás 8:00-
12:00 és 13:00-16:00, 

2020. december 12. (szombat) – a hivatal zárva tart, 

2020.december 21. - 2020. december 31. – igazgatási szünet. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben 
tart nyitva, hétköznapokon 8-tól 12 óráig. Az azonnali ügyin-
tézés lehetősége az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag halot-
ti anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban vala-
mennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan 
benyújtható. 

Az ügyfélfogadás szabályai minden esetben az aktuális 
járványügyi helyzethez igazodnak, amelyekről a hivatal folya-
matosan tájékoztatja a lakosságot. 

Telki Polgármesteri Hivatal 
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Mint ismeretes, a koronavírus járvány és a járvány kapcsán 
meghozott központi intézkedések pénzügyi hatásai miatt az 
önkormányzat belekezdett adórendeletünk felülvizsgálatába. 

Valószínűleg mindenki tudja, hogy a járványhelyzet, és az ezzel 
összefüggésben meghozott állami elvonások pénzügyi 
következményeire kénytelen az önkormányzat reagálni. Az volt 
a célunk, hogy áttekintsük, jelentős, de visszafordíthatatlan 
károkat még nem okozó megszorítások mellett a működés 
zavartalan fenntartása érdekében, hogyan és mennyi többlet 
adóbevételre tudunk szert tenni. A felülvizsgálat lehetőséget 
adott arra is, hogy a nagyon régóta változatlan rendeleti struk-
túrát is átalakítsuk, hogy az időközben megtalált kiskapukat 
bezárjuk, és az esetleges igazságtalanságokat, aránytalansá-
gokat csökkentsük. Ez számunkra is szokatlan és nehéz feladat, 
meglehetősen sajátos helyzetben. Kétségtelen, hogy lehetett 
volna máshogy is hozzákezdeni, de az is kétségtelen, hogy akkor 
is nehéz helyzetben lennénk, és akkor is lehetne azt mondani, 
hogy lehetett volna valahogy máshogy. Nincs tökéletes for-
gatókönyv egy ilyen folyamatosan változó, zavaros helyzetben. 

A felülvizsgálat folyamatának közepén jártunk, amikor a kor-
mány ismét elrendelte a különleges jogrendet, ennek minden 
azonnali jogi és várható gazdasági következményével. Jelen 
helyzetben a törvény nem teszi lehetővé közmeghallgatás meg-
tartását. Ezért a meghirdetett novemberi közmeghallgatást 
elhalasztottuk, és ha indokolt, akkor később, online fórumként 
szervezzük meg. 

Az október elejei PÜB-ülésre benyújtott előterjesztés egy kiin-
duló munkajavaslat volt, amely később a testületen belüli és a 
lakossággal történő folyamatos egyeztetések hatására sokat 
változott. De valahonnan el kellett indulni, az elemzésnek abban 
a szakaszában, az egymástól eltérő véleményeket az akkor meg-
fogalmazott, azóta jelentősen módosult kompromisszumos 
munkaközi előterjesztés szintetizálta. Tudtuk, hogy sok 
egyeztetés, visszacsatolás, elemzés áll még előttünk, és hogy a 
kép folyamatosan finomodni fog. Kérdéses volt az építményadó 
esetében adósávok, kedvezmények és a minimáladó kérdése is. 
Egyidejűleg elindul a szociális támogatási rendszer felülvizsgála-
ta is, a gyermekeket nevelők támogatására fókuszálva. Ezt a 
munkafolyamatot azonban jogszerűen már nem lehet végig-
vinni a határnapig, mert a képviselőknek jelenleg nincs szavazati 
joguk. 

Az új helyzetben az amúgy is komplex és a járvány miatt sok 
nehézséggel terhelt döntéshozatali folyamat gyakorlatilag elle-
hetetlenült. Jelen helyzetben nincs lehetőség arra, hogy a 
képviselők lefolytathassák a szükséges egyeztetéseket, valamint 
vitákat, és álláspontjukat, ami tükrözhetné a lakosság 
véleményét, szavazat formájában érvényre juttassák. Jelenleg 
csak informális egyeztetésekre van lehetőség. 

Az önkormányzat működését törvények sokasága határozza 
meg. A törvényi háttér azonban nem számolt ilyen rendkívüli 
helyzetekkel, nincs felkészítve ilyen, korábban soha nem létezett 
szituációkra. Egyszerre vannak hatályban olyan törvények, ame-
lyek együttes teljesülése jelen helyzetben nem lehetséges. A 
döntéshozatalt komoly kétségek és nagyfokú bizonytalanság 
jellemzi. Az adórendeletet speciális jellege miatt november 
harmincadikáig kell meghozni. Előbb, mint a február közepéig 
benyújtandó költségvetést, hisz az adórendelet a költségvetés 
alapja. A különleges jogrend harminc napig van életben, de már 

az országgyűlés előtt van a további kilencven napra való 
meghosszabbítása. Ebből látható, hogy várhatóan mindkét ren-
deletünket különleges jogrend idején kell meghozni. Az 
egészségügyi veszélyhelyzet valószínűleg el fog nyúlni, 
várhatóan 2021-et teljes egészében meg fogja határozni, jelen-
leg még nem ismert mértékben és módon. 

Fentebb felsorolt okok miatt indokoltnak tartom a meghirdetett 
teljes körű adórendelet-reform tárgyalási folyamatának felfüg-
gesztését és elhalasztását a járvány utáni időre. Ez időt ad a tár-
sadalmi egyeztetések járványmentes környezetben, hosszabb 
idő alatti lefolytatására. 

A képviselő-testülettel folytatjuk a nem hivatalos egyezte-
téseket, és igyekszünk olyan irányba haladni, ami a későbbiek-
ben is mindenki számára elfogadható lesz. Az adórendeletet 
feltétlenül meg kell alkotni, azonban ez most csak egy válság-
helyzeti adórendelet lesz, nem adóreform. Fontos, hogy a lehető 
legkisebb módosítások történjenek addig, amíg a képviselő-
testület vissza nem kapja jogkörét. De az is fontos, hogy bizton-
ságos hátterünk legyen az előttünk álló, nagyon bizonytalan 
időkre. Az érintettekkel való társadalmi egyeztetés nélkül 
meghozott állami elvonások miatt keletkezett hiány nagyobb 
részét megtakarítással pótoljuk. Ennek nyilván lesznek az egyes 
részterületeken következményei, de az a cél, hogy egyik terület 
se szenvedjen aránytalan kárt, és az adófizetőket se érje olyan 
nehezen kezelhető adóteher, ami esetleg ellehetetleníti lakhatá-
sukat a járvány miatt amúgy sem könnyű időben. 

A különleges jogrend alapján a döntést végül a pol-
gármesternek kell meghoznia egy személyben. Egy település-
vezetői tájékoztatón, amin országgyűlési képviselőnkön kívül 
tucatnyi polgármester vett részt, ez egyértelműen kiderült. 
Ennek a nagy felelősségnek a súlya nem oszlik szét a képviselő-
testületen, és így e tekintetben általuk nem tud érvényesülni a 
képviseleti jog és kötelesség. Természetesen, ahogy a járvány 
első hullámának idején is vállaltam ennek felelősségét, most is 
megteszem. Az akkor meghozott döntések, beleértve a költ-
ségvetési megszorításokat, kiállták a jogszerűség próbáját. 

A különleges jogrend idején, egészségügyi veszélyhelyzetben 
fontosnak tartom előre tisztázni, hogy milyen elvek alapján 
hozom meg a döntéseimet. Mindenkinek értenie kell, hogy 
milyen célok és elvek határozzák meg e döntéseket. Erről az 
előzetes deklarációról a döntéshozók sajnos rendre megfeled-
keznek, és utólag barkácsolnak ideológiát a döntésekhez. 

 

Melyek ezek az elvek? 
 
Településünket folyamatosan működtetni kell. Fel kell készül-
nünk az esetleges nagyobb bajra, érkezzen az akár tovább romló 
egészségügyi helyzet, akár további elvonások, vagy a járvány 
másodlagos szociális hatásának formájában. Törekedni kell arra, 
hogy az emberek meg tudják őrizni egészségüket. Meg kell 
védeni dolgozóink állásait, mert csak velük tudjuk működésben 
tartani a rendszert, és a járvány levonulásával velük tudjuk 
újraindítani a részterületeket, és meg kell őrizni az 
intézményeket, közös létünk alapinfrastruktúráját. A kötelező 
alapfeladatokat el kell látni, a hosszú távú kötelezettségvállalá-
sokat teljesíteni kell. Az egészségügyi és szociális ellátórend-
szernek jelen helyzetben erősnek és biztonságot adónak kell 

Adó és járvány 
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maradnia. Az egészségügyi veszélyhelyzet, még a vakcina meg-
jelenésével is minimum fél évig fenn fog állni, de lehet, hogy 
tovább. Jelenleg még az egyre rosszabbodó szakaszban 
vagyunk. Ha a prognózisok helytállóak lesznek, akkor december-
január idején lesz a tetőzés, és onnan még legalább ugyanolyan 
hosszú és nehéz út vezet lefelé, mint amin most haladunk a 
tetőzés felé. Ezért türelemre, szívósságra, és kölcsönös 
megértésre lesz szükségünk, erre kérek mindenkit. 

A következő időszakban sok gazdasági és járványügyi egyez-
tetés áll előttünk. Igyekezni fogok folyamatosan kommunikálni 
és a fontos döntésekről mindig hírt adni. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 
 
Deltai Károly polgármester, Telki község Képviselő-testületének 

tagjaival egyetértésben 

Elnapolt adóreform 

Mint az ismeretes, néhány hónappal ezelőtt megkezdtük a helyi 
adórendelet felülvizsgálatát. 

Minden évben november 30-ig el kell dönteni, hogy változ-
tatunk-e az érvényben lévő adórendeleten, ami a következő év 
költségvetésének egyik lába, és mivel nagyon régóta nem 
történt érdemi változás az adóstruktúrában, viszont a világ sokat 
változott, és túlzás nélkül, olyan drámai fordulatokat produkált, 
amelyek alapjaiban forgatták fel életünket, úgy gondoltuk, 
időszerű a felülvizsgálat. 

A megkezdett munkát a járvány és a járvány miatt másodszor is 
elrendelt különleges jogrend megszakította. A képviselő-
testület nem tudta végigtárgyalni a folyamatot, és a szükséges 
szakmai, valamint lakossági egyeztetések sem tudtak teljes 
mértékben megtörténni. Mivel a járványhelyzet miatt a lakosság 
pénzügyi teljesítőképessége is megváltozhatott, úgy döntöt-
tünk, hogy a teljes adóreformot elhalasztjuk a járvány utáni 
időkre, és az adórendeletben csak a lehető legkisebb módosítá-
sokat hajtjuk végre. 

Új adónemet nem vezettünk be, és a lakosságot érintő adóne-
meket, az építmény- és telekadót is változatlanul hagytuk. 

A következő év költségvetése bizonytalan. Nem tudjuk, hogy az 
önkormányzatokat ért eddigi központi elvonásokat, megszorítá-
sokat követik-e újabbak, hisz komolyan megfogalmazódtak 
ilyen irányú javaslatok az utóbbi napokban. Ha igen, akkor alkal-
mazkodnunk kell majd, ameddig erre képesek vagyunk. Az 
iparűzési adó esetleges elvonását azonban aligha viselnénk el az 
elvonással közel azonos költségvetési támogatás nélkül. Addig 
azonban, amíg ez és néhány más fontos kérdés eldől, azt gon-
doljuk, hogy az előttünk álló nehéznek ígérkező időszakot 
kiadás-csökkentéssel, megtakarítással igyekszünk átvészelni. A 
cél az, hogy egyik terület se szenvedjen visszafordíthatatlan 
károkat, megőrizzük az intézményeket, a munkahelyeket és 
tovább üzemeltessük Telkit. 

Deltai Károly 
polgármester

Tisztelt Érintett Ingatlantulajdonosok! 
 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.) ÉDV-10587-3/2020. 
Iktatószámú hozzájárulása alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Telki községben a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 program 
keretében megvalósult szennyvíz-csatorna hálózatra a rákötés 
engedélyezésre került. 

A kivitelezés során az ingatlanok telekhatárán belül kiépített 
bekötő csonkokra a korábban megadott műszaki előírások 
szerint az élőre kötés 2020. november 20-tól engedélyezett. 

A hálózatra történő rákötésnek és az ÉDV Zrt-vel történő új szol-
gáltatási szerződések megkötésének 2021. november 20. 
napjáig kell megtörténnie, ezt követően azon ingatlanok 
esetében, ahol a rákötés nem történik meg, az ingatlantulaj-
donost talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli. 

A rákötés tényét a házi bekötővezeték üzembe helyezését 
követő 10 munkanapon belül a tulajdonosnak az ÉDV Zrt. 

ügyfélszolgálatán személyesen kell bejelentenie. A szolgáltatás 

igénybevételének feltétele a szolgáltatási szerződés módosítása 

és az egyszeri regisztrációs díj (10.668 Ft) megfizetése. 

Lakossági tájékoztató  
csatornabekötésről 
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Az ÉDV Zrt. a zsámbéki ügyfélkapcsolati ponton (2072 Zsámbék, 
Magyar utca 1.) a rákötés bejelentéséhez és a szerződés-
kötéshez a szokásos nyitvatartási napokon kívül, a műszaki 
átadást követő négy héten keresztül keddi és csütörtöki 
napokon 8 és 12 óra között biztosít lehetőséget az új terület 
kapcsán érintett felhasználóknak. A bejelentés megtételéhez 
előzetes időpontfoglalás szükséges, melyre a https://vizcen-
ter.hu/edv/idopontfoglalas internetes felületen és a 06-80/555-
222-es telefonszámon van lehetőség. 

A helyszíni ellenőrzésig a házi bekötővezeték két végpontját (a 
tisztítóaknánál, illetve a házi vezetéknél) szabadon kell hagyni. 

A helyszíni szemlét és a fenti eseményeket követően kerül 
rögzítésre a csatornabekötés az ÉDV Zrt. nyilvántartásában. 

További információk: https://www.telki.hu/index.php/hir-
cikk/2197-szennyviz 

 

A beruházásról 
 
Az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” keretében Telki eddig csatornázatlan 
területein történt meg a hiányzó közmű kiépítése, a Mészáros & 
Mészáros Kft. kivitelezésében. A projekt – amelyhez 
településünk 2016-ban csatlakozott – a Kohéziós Alap és a hazai 
központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térí-
tendő támogatásból valósult meg. 

A beruházás keretében településünkön 221 ingatlan bekötése 
történik meg a szennyvízhálózatba, amihez 3,4 kilométer ge-
rincvezetéket építettek és 30 db átemelőt létesítenek. 

szb 

 
2020. november 10-én Telkiben, a Kodolányi János Közösségi 
Ház és Könyvtár udvarán tartották a KEHOP-2.2.2-15-2016-
00081 számú „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és  
-kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt sajtónyilvános ren-
dezvényét, amelyen beszédet mondott Deltai Károly, Telki pol-
gármestere, és a kivitelező Mészáros & Mészáros Kft. részéről 
Bujtor József projektvezető. 

Az „ÉMO 7.” beruházás keretében Telki eddig csatornázatlan 
területein zajlik, és fejeződik be hamarosan a hiányzó közmű 
kiépítése (az év végén az utómunkálatok zajlanak, november-
ben megkezdődhetett a házi rákötések kivitelezése, és jövő 
tavasszal várható az érintett utak helyreállítása). 

A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési 
előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból 
valósul meg. 

 

szb 

Rendezvény az ÉMO 7. kapcsán 
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Újra elrendelték a különleges  
jogrendet 
Tisztelt Telkiek! 
 
Miniszterelnök úr bejelentése után a november 3-i Magyar 
Közlönyben megjelent veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet – mint jogszabály – alapján mai 
naptól ismét életbe lépett a járványhelyzet miatt elrendelt 
különleges jogrend. 

Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott fel-
hatalmazás alapján alkotott Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 
46.§-ának (4) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni. A külön-
leges jogrend harminc napig érvényes, és az Országgyűlés fel-
hatalmazása alapján újabb kilencven nappal meghosszab-
bítható. 

E rendelkezés a tavaszihoz hasonló helyzetet eredményez. A 
jogszabály részletes értelmezését megkértük, amennyiben a 
tavaszi helyzettől eltérő részletszabályozás válna szükségessé. 

Jelenleg a tavaszinál visszafogottabb korlátozások vannak élet-
ben, de ezek tovább szigorodhatnak, ha a helyzet úgy követeli 
meg. A rendkívüli jogrend az önkormányzat számára is kötött 
kereteket jelent. A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. 
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok 
ülésének jogszabály szerinti összehívására nincs lehetőség, a 

képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Természetesen arra van mód, hogy a polgármester e-
mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a 
képviselő-testület tagjainak véleményét, és ezt fontosnak is tar-
tom, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré. 

A folyamatban lévő ügyeket, feladatokat egyenként megvizs-
gáljuk és hozzáigazítjuk a különleges jogrendhez.  

Sajnos településünkön is előfordul már konkrét fertőzöttség, az 
ÁNTSZ tájékoztatása szerint a beutazás miatti karanténokon 
kívül három aktív fertőzési eset ismert jelenleg. 

A járványügyi előrejelzések alapján várható a fertőzések számá-
nak megnövekedése. 

Kérem, szíveskedjenek betartani minden járványügyi előírást, 
hogy megelőzzük a nagyobb bajt! 

A következő időszakban újra felmérjük azok körét, akik a 
járványkockázat miatt segítséget kérnek, illetve megkezdjük a 
járványügyi készültség alatt megszokott online tájékoztatást. Az 
intézmények működését felülvizsgáljuk és hozzáigazítjuk az új 
szabályokhoz. Az intézményenkénti részletes szabályozásról 
külön számolunk be. 

Természetesen folyamatosan tájékoztatom a képviselő-
testületet és a lakosságot az esetleges újabb változásokról. 

Jó egészséget és sok kitartást kívánok! 

Deltai Károly 
polgármester 

Tisztelt Lakosság! 
 
A koronavírus-világjárvány második hulláma miatt ismét életbe 
lépett a különleges jogrend, megjelentek az országos járványü-
gyi rendeletek, és meghoztam a jelenleg szükséges helyi dön-
téseket is. 

A polgármesteri hivatal folyamatosan dolgozik a járványhelyzet 
kezelésén. Az alábbiakban röviden, érthetően összefoglalom 
intézményenként és részterületenként mindazokat a szabá-
lyokat, változásokat, amelyek ránk nézve életbe léptek. 

Különleges jogrend lépett életbe. Az életünket meghatározó 
szabályok gyorsan, rendeleti úton jönnek létre. Ez vonatkozik az 
országos és helyi szabályokra is. Ezek a rendeletek a járványügyi 
helyzethez alkalmazkodva gyorsan változhatnak. Ezért javaslom, 
hogy folyamatosan kövessék nyomon a híradásokat! Hiteles for-
rásnak általánosságban a Magyar Közlöny, a koronavirus.gov.hu, 
a szakterületenként illetékes hatóságok hivatalos felületei, 
illetve Telki esetében a telki.hu önkormányzati portál tekinthető. 
Kérek mindenkit, hogy tartózkodjon a megtévesztő közlésektől! 

Kijárási korlátozás lépett életbe. Este 8 óra és reggel 5 óra között a 
lakhely elhagyása tilos. Mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. 

A kijárási korlátozás alól vannak kivételek, ilyen elsősorban a 
munkavégzés. A mentesítéshez munkáltatói vagy hatósági iga-
zolás szükséges. 

Mindenfajta gyülekezés tilos. 

Továbbra is kötelező a maszkviselés, a távolságtartás, a kézfer-
tőtlenítés, intézményekbe lépve – ahol ez előírás, ott – a 
testhőmérséklet mérése. A maszkviselés 6 év felett gyakorlatilag 
általános kötelezettségnek tekinthető, egyes meghatározott 
kivételektől (szabadtéri egyéni sport, egyes munkavégzések, 
egészségügyi ellátás) eltekintve. A maszknak a viseléskor az 
orrot és a szájat is el kell takarnia. A maszkviselési kötelezettség 
kiemelten vonatkozik a tömegközlekedésre, és az ehhez tartozó 
várókban is érvényes, esetünkben ilyen például a buszmegálló. 

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, csak elvitelre és 
házhoz szállításra lehet főzni. 

A köznevelési intézmény menzája az intézmény működése ide-
jén üzemelhet, de ott kizárólag az intézmény dolgozóját, illetve 
a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki. 

Az üzletek reggel 05:00 óra és este 19:00 óra között lehetnek 
nyitva. 

Járványügyi szabályozás Telkiben 
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A szolgáltatók és szolgáltatások a kijárási tilalomhoz igazodva, 
az egyéb járványügyi rendelkezések és óvintézkedések 
betartásával működhetnek. 

A nyitvatartási korlátozás nem érinti a gyógyszertárakat és ben-
zinkutakat, ezek saját szabályaik szerint tarthatnak nyitva. 

A szállodák – meghatározott kivételektől eltekintve – nem 
fogadhatnak vendéget. 

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, a meghirdetett ren-
dezvények elmaradnak. 

Nem lesz karácsonyi vásár. 

A piac jelenleg a fent felsorolt egyéb szabályok betartása mellett 
üzemelhet. A piac üzemeltetője köteles a feltételeket 
megteremteni és a szabályokat betartatni. 

A vallási közösségek a szükséges óvintézkedések és saját sza-
bályzatuk megtartásával folytathatják tevékenységüket. A szer-
tartások során a magatartási szabályokat az általános szabá-
lyokkal összhangban kell meghatározni. 

Sportmérkőzéseket csak zárt kapuk mellett lehet rendezni, a 
nézők kizárásával, és az általános, valamint szakági szabályok 
betartása mellett. 

Szabadtéren egyénileg lehet sportolni. 

Minden szabadidős intézmény bezár. Ide tartozik például a 
sportcsarnok, műfüves pálya, közösségi ház, könyvtár, fit-
neszterem, uszoda, játszóház. 

A bölcsődék, óvodák, magánóvodák a rájuk vonatkozó szabá-
lyok megtartásával egyelőre nyitva maradnak. 

Az iskolák 8. osztályig egyelőre a megszokott rendben, a rájuk 
vonatkozó szabályok megtartásával működnek tovább. Az 
iskolákba csak az erre jogosultak léphetnek be. 

9. osztálytól felfelé a középiskolák, szakképző intézetek, felsőok-
tatási intézmények digitális, online oktatásra térnek át. 

Magán- és családi rendezvényeket otthon is csak korlátozottan 
lehet szervezni. A magán és családi rendezvényeket (például 
születésnap) tíz főig lehet megtartani a kijárási korlátozás és 
más szabályok betartásával. 

Temetést legfeljebb 50 fővel lehet tartani. 

Esküvőt csak lakodalom nélkül, szűk körben lehet tartani. A 
házasságkötésnél részt vehet: a szertartás vezetője, illetve az 
anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók 
szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyer-
mekei. 

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális 
intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglal-
tak szerint – hetente tesztelni kell.  

Az orvosi rendelők változatlanul működnek. Az egészségvédel-
mi előírások maximális betartása kiemelten fontos. 

Az önkormányzat az egészségvédelmi előírások betartásával 
változatlanul működik. Csak anyakönyvi ügyekben van szemé-
lyes ügyintézés, a többi ügytípus esetén csak online, vagy tele-
fonos ügyintézés lehetséges. 

Kutyasétáltatás céljából a lakóhely 500 méteres körzetében 
egyénileg a kijárási korlátozás ideje alatt is lehet tartózkodni. 

Az erdő egyénileg látogatható séta, futás, kerékpározás céljából. 

Jelenleg ezek a legfontosabb szabályok változások röviden, 
érthetően összefoglalva. A legfontosabb részletes jogszabá-
lyokat a https://magyarkozlony.hu/ oldalon találhatják. 

Az előírások megsértése igen magas összegű bírsággal és más 
szankciókkal sújtható. Fenti előírások szigorú és következetes 
betartásán kívül is javaslom a lehető legnagyobb odafigyelést. 
Minden további egyéni óvintézkedés hasznos lehet. 
Lehetőségeiknek megfelelően törekedjenek a személyes érint-
kezések számának csökkentésére. Aki megteheti, tartsa otthon 
gyermekét. Ügyeljenek egészségükre, az őszi, téli időszakban 
különösen fontos immunrendszerünk megerősítése. 

Kérem, kövessék figyelemmel további tájékoztatásainkat is!  

Jó egészséget kívánok! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Önkormányzat

Fontos elérhetőségek a 
koronavírus-járvány kapcsán 
 

Hivatalos információk a koronavírus kapcsán, aktualitások: 

koronavirus.gov.hu 

Helyi hírek, aktualitások: telki.hu 

Telki vészhelyzeti telefonszám: 06-70-674-3656 

Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható 

járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456 

Nemzeti Népegészségügyi Központ email: 

koronavirus@bm.gov.hu 

 

Újra él a Koronavírus 
menüpont a Telki Portálon 
 
A telki lakosok minél szélesebb körű járványügyi tájékoztatása 
érdekében újra él a www.telki.hu önkormányzati portálon a 
Koronavírus menüpont. 

Ahogyan azt már tavasszal is megszokhatták olvasóink, itt egy 
helyen megtalálhatók a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 
helyi szabályozások és hírek, valamint a telkieket érintő leg-
fontosabb tájékoztatók, a településünkön élők számára 
kiemelten hasznos információk (pl. nyitvatartási korlátozások, 
egészségügyi tudnivalók, stb.). 

 

Legyen segítségünkre! 
 
Amennyiben más portálokon olyan hírt talál, ami itt, helyben is 
érdekes lehet, küldje el nekünk a cikket a forrás megjelölésével a 
telkinaplo@telki.hu címre! Amennyiben a szerkesztőség a kiadó-
val egyetértésben érdemesnek véli a benne szereplő informá-
ciókat a helyben történő megjelentetésre, a Telki Portálra is fel-
kerülhet az adott tájékoztató írás. Figyelem, csak a megbízható, 
ellenőrizhető forrásból származó, valóban hasznos információk 
megjelentetését mérlegeljük! 

Telki Község Önkormányzat Polgármesterének 28/2020. 
(XI.1.) számú Polgármesteri határozata a sportlétesít-
mények korlátozott megnyitásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján gyakorolt 
jogkörömben eljárva, a koronavírussal kapcsolatos veszélyhely-
zet szabályozására az alábbi döntéseket hozom: 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 
12.§ (4) bekezdése alapján a Telki Sportcsarnok nyitva tartásá-
nak korlátozását rendelem el 2020. november 14. napjától azzal, 
hogy a sportcsarnok csak és kizárólag a sportról szóló törvény 
szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy 
sportrendezvényen való részvétel céljából látogatható. 

A sportcsarnokban nézők, kísérők, stb. tartózkodása tilos. 

A versenyszerű sportolói minőség igazolásáról a sportegyesü-
letek és szövetségek hivatalos igazolását (tagsági igazolvány, 

versenyengedély vagy nyilvántartási szám) szükséges besze-
rezni és a sportszervező részére bemutatni. 

A sportlétesítmény a sportcsarnok járványmegelőzési protokoll-
ja szerint az abban foglaltak maradéktalan betartása mellett, a 
használók saját felelősségére használható. 

A fentiekben foglalt védelmi intézkedés betartásáról a sport-
csarnok sportszervezője köteles gondoskodni. 

A határozat mellékletét képezi a sportcsarnok használatára 
vonatkozó járványügyi protokoll és eljárásrend. 

Jelen polgármesteri határozat 2020. november 14. napján lép 
hatályba és visszavonásig érvényes. 

Deltai Károly 
polgármester 

 

További információk és melléklet: 
https://www.telki.hu/docs/csatolmanyok/28-2020-polgarmesteri-
hatarozat.pdf 

Határozat a sportlétesítmények  
korlátozott megnyitásáról 
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Felhívás közösségi szolgálat 
teljesítésére – akár az  
idősellátásban 
 

Kedves Fiatalok! 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§. (4) 
bekezdése alapján a középiskola elvégzését közvetlenül követő 
érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 
Telki Polgármesteri Hivatal lehetőséget kíván biztosítani ezen 
kötelezettség teljesítéséhez. 

A közösségi szolgálat keretében ellátható feladatok: 

•      a jelenlegi pandémiás helyzetben segítségre szoruló idős 
személyek ellátása (bevásárlás, postai ügyintézés), valamint 

•      a lehetőségek megnyílását követően az önkormányzat által 
szervezett helyi rendezvényekhez kapcsolódóan, azok 
előkészítési munkáinak, illetve egyéb segítő feladatok 
ellátása. 

Amennyiben szeretnél lehetőséget kapni, jelentkezz a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán adataid megadásával – kisko-
rú esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat leadása szükséges, ame-
lyet a Polgármesteri Hivatalnál lehet beszerezni. 

További információ: Polgármesteri Hivatal titkárság: 06-26-920-
801 

Telki Polgármesteri Hivatal 

 

 

Covid intézkedések a  
gyógyszertárban 
 

A telki Ágnes Gyógyszertár a járványügyi intézkedések 
részeként arra kéri vásárlóit, hogy az eladótérben csak annyian 
tartózkodjanak, ahány gyógyszerkiadó üzemel! A várakozás 
során a 1,5 méteres védőtávolságot betartani szíveskedjenek! 

A gyógyszertárba lépéskor kötelező az orrot és szájat eltakaró 
maszk használata! 

A gyógyszertárban is érvényes az idősek vásárlási idősávja! 
Hétköznapokon 9 és 11 óra között, hétvégén 8 és 10 óra között 
csak 65 év felettiek tartózkodhatnak a gyógyszertárban. 

NAV: időpontot kell foglalni 
az ügyintézéshez 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján a 
Kormányablakokban működő NAV-ablakokban 2020. november 
12-től a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra 
van szükség. Ez összhangban van a Kormányablakok ügyfélfo-
gadási rendjével, ami a Magyarország Kormánya által kihirdetett 
veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések 
betartását szolgálja. 

A Kormányablakokban NAV ügyintézésekhez időpontot a 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_id
opont_foglalasa menüpont alatt foglalhat. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és rugalmas ügyintézéshez 
célszerű a NAV elektronikus szolgáltatásait használni. Az e-ügy-
intézésről a NAV honlapján a 32. számú, a telefonos ügyintézés-
ről pedig a 33. számú információs füzetben olvasható további 
információ. 

 

 

 

 

 

 

Ismét meghosszabbították a 
lejárt okmányok érvényességét 
 

A járvány tavaszi hulláma idején elrendelt intézkedésekhez 
hasonlóan a kormány ismét meghosszabbítja a személyi 
okmányok érvényességét annak érdekében, hogy a korona-
vírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt minél 
kevesebb személyes ügyintézésre legyen szükség. 

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a mostani veszély-
helyzet ideje alatt, azaz november 4. után lejáró okmányok – 
beleértve a gépjármű forgalmi engedélyekbe bejegyzett 
műszaki érvényesség idejét – a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 60 napig érvényesek maradnak. Ugyanez a határidő vo-
natkozik azokra az igazolványokra is, amelyek a tavaszi veszély-
helyzet idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le, de 
automatikusan meghosszabbodott az érvényességük. 

A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított, 
Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt 
érvényességű okmányok csak hazánk területén maradnak 
használhatók, azokat külföldön nem fogadják el. 

A rendelet ugyanakkor nem vonatkozik a 2020. július 3. és 
november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell 
hosszabbíttatni. A járvány elleni védekezés elősegítése 
érdekében 2020. november 11-től a kormányhivatali ügyfélszol-
gálatokon – így a kormányablakokban és az okmányirodákban 
is - kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket 
intézni. Kormányablakba történő időpontfoglalásra online az 
idopontfoglalo.kh.gov.hu vagy a megújult magyarorszag.hu 
oldalon, illetve a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon 
van lehetőség. 
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Milyen veszélye van a COVID-
járvány idején a  
dohányzásnak? 
 

A COVID-19 fertőzés és a dohányzás, mint betegségbefolyásoló 
tényező kapcsolatát vizsgáló, jelenleg rendelkezésre álló tanul-
mányok többsége úgy találta, hogy a dohányzók körében ma-
gasabb a COVID-19 okozta súlyos betegségek, köztük az inten-
zív osztályos kezelést szükségessé tevő életveszélyes állapotok 
előfordulása. 

A dohányzásról és az E-cigaretta használatról egyaránt kimutat-
ták, hogy károsítják az immunrendszert, a légutakat és a 
tüdőszövetet, valamint a tüdő tisztító működését, amely a 
kórokozók eltávolítását szolgálja. Ezek a hatások együttesen 
hátrányosan befolyásolják a légúti fertőző betegségek 
kimenetelét. 

A vírusfertőzések átvitelében szerepe lehet a dohányzó által 
kilélegzett füstnek és az E-cigaretta használatakor kifújt aero-
szolnak. 

A fentiek miatt különösen javasolt a dohányzás és az E-cigaretta 
használat abbahagyása, vagy amennyiben ez nem sikerül, a 
COVID-19 megelőzésével kapcsolatos higiénés rendszabályok 
és a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltak 
betartása. 

 

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Újra él az idősek vásárlási 
idősávja 
 

A kormány elfogadta az Idősek Tanácsa javaslatát, és az 
513/2020. (XI.23.) kormányrendelet értelmében november 24-
től minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 9 és 11 óra között, 
illetve hétvégén (szombaton és vasárnap) 8 és 10 óra között 
bevezeti az idősek vásárlási sávját. 

Ebben az időintervallumban csak 65 év felettiek léphetnek be az 
élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, drogériai ter-
méket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírter-
méket árusító üzlet) és a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt 
forgalmazó üzletbe (gyógyszertár). 

A védett idősáv tehát az alábbiak szerint alakul: 

•      hétfőtől péntekig: 9-től 11 óráig 

•      szombat és vasárnap: 8-tól 10 óráig 
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Megjelent a kormányhatározat Budakeszi és térsége 
buszközlekedése fejlesztéséről. Az előzetes elképzelések 
szerint már a város beépített területének külső széléről, az 
ott létesített P+R parkolók mellől fognak indulni a budakeszi 
buszok a főváros felé. Budakeszi Fő útján, majd Budapesten, 
a Budakeszi úton – a távolabbi településekről érkező 
helyközi buszokkal együtt – buszsávokon előzik majd a 
dugóba szorult kocsisort, a kereszteződésekben pedig intel-
ligens forgalomirányító lámpák engedik majd őket előre. A 
tervezésre és a megépítésre a kormány 586 millió forintot 
biztosított a központi költségvetésből. 

A Budakeszin és a fővárosi Budakeszi úton a dugóba beszoruló 
buszok előnyben részesítésének érdekében a Budapest 
Fejlesztési Központ idén tavasszal kezdett közös munkába 
Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármesterrel, Győri Ottiliával, 
Budakeszi polgármesterével, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselővel és Fürjes Balázs államtitkárral. A csúcsidőben min-
dennapos dugók Budakeszin nemcsak a városban élők, hanem a 
Zsámbéki-medence településein, Pátyon, Perbálon, Zsámbékon, 
Telkiben, Budajenőn lakók életét is megkeserítik, és Budapestre 
is kihatnak. A most megjelent kormányhatározat szerint egy 
olyan megoldást kell a BFK-nak előkészítenie, amely már a 
Budakeszire bevezető útszakaszoktól kezdve rendszerszinten 
részesíti előnyben a buszközlekedést minden torlódó útszaka-
szon. 

„A főváros és az agglomeráció számára is egyszerű céljaink van-
nak: kevesebb dugó, tisztább levegő, élhetőbb települések. Új 
egyensúlyra van szükség az egyéni és a közösségi közlekedés 
között az utóbbi fejlesztésével. Budakeszi térségében is azt 
szeretnénk, hogy a felgyorsított buszokra a most még gépkocsi-
val járók minél nagyobb része váltson át. Budapest közlekedési 
problémáira ugyanis csak akkor fogunk megoldásokat találni, ha 
az elővárosokból és az agglomerációból is javul a közösségi 
közlekedés versenyképessége” – mondta Fürjes Balázs, 
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős 
államtitkár. 

A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes 
Balázs által benyújtott előterjesztés elfogadása nyomán a 
Kormány 586 millió forint központi költségvetési támogatást 
biztosít a Budapest Fejlesztési Központnak az átfogó tervezésre 
a Zsámbéki-medencéből és Budakesziről Budapestre tartó 
elővárosi buszjáratok előnyben részesítésére. 

A térséget kiszolgáló autóbuszjáratok munkanapokon a reggeli 
csúcsórában átlagosan 1,5 percenként közlekednek, csúcs-
időben óránként körülbelül kétezer utast visznek át Budakeszi 
és Budapest határán, mintegy 2 600 férőhelyet kínálva. A 
járatkövetés rendkívül sűrű, csúcsidőszakban 2-3 percenként 
járnak a kék Volánbuszok (22, 22A és 222 járatok) és 5 
percenként a Volánbusz elővárosi járatai (781-795-ös szám-
mezőbe tartozó helyközi autóbuszjáratok). „Míg a buszokon 
kétezer utas utazik egy órában, a városhatáron ugyanakkor 
óránként ezer-ezerkétszáz gépkocsi halad át, mintegy ezeröt-
száz utassal, a közlekedési módok megoszlásának aránya tehát 
kb. 40-60% a közösségi közlekedés javára. A közúti torlódások 
miatt azonban az autóbuszok is lelassulnak. A gépjárműforga-
lom az elmúlt évtizedben kritikus szintre emelkedett a 

környéken, így halaszthatatlan a probléma kezelése” – mondta 
Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója. 

Kötöttpályás megoldás nem áll rendelkezésre, a domborzati vi-
szonyok miatt ez nem is lenne egyszerű. Jelenleg a fővárosban 
mindössze a Budakeszi út egy-egy rövidebb, belső szakaszán 
van buszsáv mindkét irányban, de a torlódások nemcsak itt, 
hanem a külső és agglomerációs szakaszon is mindennaposak. A 
BFK által elkészítendő tanulmánytervben kell minden változatot 
mérlegelve körüljárni azt a kérdést, hogy a Budakeszi út, illetve 
Budakeszin a Fő út mely szakaszain érdemes és melyik irányban 
szükséges buszsávot kialakítani. Mivel az útvonal sok 
zöldterületet érint, különösen Budakeszi belvárosában pedig 
érzékeny, sűrűn lakott részeken halad át, az előzetes vizsgálatok 
azt valószínűsítik, hogy nem egybefüggő buszsáv a megoldás, 
hanem több rövidebb buszsáv, amelyeken dugó idején a buszok 
megelőzik a kocsisort. A csomópontokban intelligens jelzőlám-
pák irányítanák a forgalmat, a buszokat előre engedve. 

A projektben P+R parkolók és B+R kerékpártárolók is létesül-
nének, hogy Budakeszi távolabb eső részeiből, illetve a környező 
településekről is meg lehessen közelíteni az autóbuszokat. Ezek 
végállomását a városból Pátyra, illetve Telkibe kivezető utak 
mellé célszerű telepíteni a P+R szolgáltatással együtt. 
Ugyanakkor cél az is, hogy forgalomtechnikai beavatkozások a 
környező településekről inkább az M1-es autópálya felé irányít-
sák az autókat, ahol ez reális alternatíva. Azt is meg kell vizsgálni, 
hogy hatékonyan csökkentené-e Budakeszi forgalmi terhelését 
egy olyan elkerülőút, amely a Telki, illetve Páty felől jövő utakat 
kötné össze a Budaörs felé haladó úttal (de nem kínálva 
menekülőutat a Budakeszi út felé, ezáltal megnövelve a városra 
zúduló autóforgalmat). 

A Budapest Fejlesztési Központ a Kormány által biztosított forrá-
sok segítségével a különböző megoldási lehetőségek részletes 
vizsgálata után a buszsávok megépítéséhez szükséges terveket 
is elkészítteti, együttműködésben Budakeszi és a XII. kerület 
önkormányzatával, a Fővárosi Önkormányzattal és a Volán-
busszal. 

Forrás: Budapest Fejlesztési Központ 

Buszsáv Budakesziről a főváros felé – 
indulhat a tervezés 
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A bűnözők mindig újabb és újabb módszerekkel rukkolnak elő 
annak érdekében, hogy mások javait megkaparinthassák. Az 
egyik leggyakoribb bűnelkövetési mód napjainkban a trükkös 
csalás, amelynek számtalan formája létezik. 

A rendőrség időről időre felhívja az állampolgárok figyelmét az 
úgynevezett unokázós csalásra, amelyet általában idős emberek 
sérelmére követnek el, egy hihetőnek tűnő, de valójában hamis 
történettel elorozva az áldozatok pénzét. Az internetes 
átverések széles köre szintén veszélyként lebeg a potenciális 
áldozatok felett, akik sajnos gyakran belesétálnak az eléjük tett 
csapdába, és önként adják át ingóságaikat, banki jelszavaikat a 
bűnelkövetőknek. 

Nemrégiben pedig két 60 év feletti, Telkiben élő, illetve 
településünkön dolgozó személy csalt ki pénzt több áldozattól, 
egyikőjük állítólagos örökségének hozzájutását segítendő, 
valójában azonban saját életvitelük fedezetét megteremtvén. A 
bűncselekmény-sorozat kapcsán a nyomozati szakasz már 
lezárult, és a vád szerint a két idős nő rendszeresen kért kisebb-
nagyobb összegű – összességében tízmilliós nagyságrendű – 
kölcsönöket olyanoktól, akiknek korábban a bizalmába 
férkőztek – köztük például olyan személytől is, akinek egyikük a 
szomszédságában bérelte budapesti lakását. A gyanúsítottak a 
kölcsönöket egyfajta befektetésként állították be, jól felépített 
háttértörténetet előadva. Áldozataik úgy adtak nekik pénzt, 
hogy eleinte fel sem merült bennük, átverik őket. 

Az eset kapcsán fontos újra és újra felhívni a figyelmet arra, hogy 
legyünk gyanakvóbbak, ha egy általunk nem olyan régen vagy 
nem olyan jól ismert személy pénzt kér tőlünk. Az unokázós 
csalások kapcsán is gyakran elhangzik, és e helyütt is érvényes: 
ne adjunk pénzt ismeretleneknek, bármit is mondjanak, akármi-
lyen határozottan állítsanak egy kitalált, akár hihetőnek is tűnő 

történetet! Egyeztessünk közeli családtagjainkkal, mielőtt 
bárkinek pénzt adnánk, vagy befektetnénk megtakarításainkat! 
Az egészséges gyanakvás segít, hogy ne váljunk áldozatokká! 

Mivel az említett személyek itt élnek, illetve dolgoznak, 
feltételezhető, hogy többek bizalmába is beférkőzhettek, így ha 
a leírtakhoz hasonló eset történt meg Önnel, Ön is csalók 
áldozatává vált, értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es 
telefonszámon, illetve megírhatja történetét szerkesztő-
ségünknek is a telkinaplo@telki.hu emailcímre küldött elektro-
nikus levélben. 

szb 
(Képünk csupán illusztráció.) 

Vigyázat, csalók! 

Új helyszínen a Zöld Bicske 
ügyfélszolgálati irodája 
 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tár-
saság ügyfélszolgálati irodája 2020. november 16-tól a Bicske, 
Szent István út 1-3. címre költözött. 

A személyes és telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
 
Hétfő 8-16 
Szerda 7-19 
Péntek 8-12 
Kedden és csütörtökön az ügyfélszolgálat zárva tart. 
 

A Zöld Bicske kéri ügyfeleit, hogy a járványhelyzetre való tekin-
tettel elsősorban telefonon és interneten keresztül intézzék 
ügyeiket, és tartózkodjanak a személyes megjelenéstől. 

Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, munkatár-
saik természetesen készséggel állnak rendelkezésükre a 
járványügyi intézkedések betartásával. Az ügyfélszolgálati 
irodában a személyes ügyintézés során egyszerre csak egy fő 
tartózkodhat.

Bezárt a könyvtár 
 

Kedves Olvasók! 

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a 484/2020. 
(XI.10.) Korm. rendelet alapján, a Kodolányi János Közösségi Ház 
és Könyvtár 2020. november 11-től visszavonásig nem fogad 
olvasókat. A kölcsönzés, könyvek visszahozatala és a helyben 
használat szünetel. A kikölcsönzött könyvek határidejét a 
könyvtár automatikusan hosszabbítja. 

A legfrissebb információkról a www.telki.hu/konyvtar oldalon 
értesülhetnek. 

Megértésüket és türelmüket köszönöm! Vigyázzunk egymásra! 

Fucskár Erika 
könyvtáros 

 
Zárva tart a közösségi ház 
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló, 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
alapján a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2020. 
november 11-től visszavonásig zárva tart. 
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A hűvösebb idő beköszöntével egyre több lakásban kezdenek el 
fűteni. A megfelelő szellőztetésre azonban ilyenkor is gondot 
kell fordítani, mivel megvéd bennünket a fűtés káros hatásaitól. 
Néhány egyszerű módszerrel könnyen elkerülhető a belső tér-
ben megtalálható allergének, a szén-dioxid, a szén-monoxid 
okozta egészségkárosodás. A hatékony szellőztetés legnagyobb 
jelentősége az egészség megőrzésében és visszanyerésében, 
illetve az életminőség javításában rejlik. A helyiségek optimális 
páratartalma megakadályozhatja a súlyos légúti meg-
betegedésekért felelős penész kialakulását, a lakásszellőztetés 
biztosítja a friss levegőt, ami által kevésbé leszünk fáradékonyak, 
ki tudjuk magunkat pihenni, nő a koncentrációképességünk. 

A fűtési szezonban kevesebbet nyitunk ablakot, ezért a lakás le-
vegőjében felhalmozódik a vízpára, ami a lehűlt falakon és 
ablakokon lecsapódik. A nedvesség penészgombák és poratkák 
megjelenésével, ezáltal különböző légúti megbetegedésekkel 
jár. Többnyire asztmát, illetve allergiát okoz. 

Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is naponta többször 
valamennyi ablakot sarkig tárjuk ki, és így rövid ideig, de inten-
zíven szellőztessünk. Ne várjuk meg, míg a falak lehűlnek. E 
rövid, pár perces idő alatt a párás, szennyezett meleg levegő 
kitódul a lakásból, és helyére friss, tiszta levegő áramlik be. 

A fűtés megkezdése előtt portalanítsunk a lakásban, a fűtőtestet 
is takarítsuk át. A bútorokon, a szőnyegekben, kárpitozott 
bútorokon megült porban sok, nyáron leülepedett pollen hal-
mozódik fel. E szennyeződések lerakódhatnak a fűtőtesten vagy 

a helyiséget meleg levegővel ellátó klímarendszerben is. Amikor 
ezeket üzembe helyezik, a feláramló meleg levegő magával 
ragadja a szennyezőanyag szemcséit, amelyeket belélegzünk. 

A lakás levegőminősége légtisztítókkal is javítható. A légtisztítók 
elsősorban a por, a pollen, dohányfüst és a baktériumok szintjét 
csökkentik a lakótérben, egyes típusaik a vírusok és illékony ve-
gyületek, szagok kiszűrésére is alkalmasak. Ezek a készülékek 
penész és atka szennyeződés megszüntetésére nem alkalmasak. 

A fűtési szezon kezdetével a nyílászárók általában zárva vannak, 
a jól szigetelt nyílászárók miatt gyakorlatilag megszűnik a 
lakóterek természetes légcseréje. Ennek következtében a 
gyengén szellőztetett helyiségekben a szén-dioxid koncentrá-
ciója általában magasabb az ajánlott értéknél. Ugyan 
egészségkárosító hatása csak igen magas koncentráció esetén 
van, viszont rontja a belső térben tartózkodók közérzetét, kon-
centrálóképességét. 

Az elégtelen légcsere következtében a szén-dioxid mellett, a 
belső térből származó egyéb légszennyező anyagok mennyi-
sége is feldúsulhat. A használati és berendezési tárgyakból, 
építőanyagokból, illetve a lakásokban végzett tevékeny-
ségeinkből (főzés, fűtés, festés, dohányzás) rengeteg veszélyes 
anyag kerülhet a levegőbe. Ezek többségének egészségkárosító 
hatása lehet, ezért is fontos a rendszeres és alapos szellőztetés. 
Nagyon fontos a gyakori takarítás, amelyet mindig nyitott ablak 
mellett végezzünk. A felújítási, karbantartási munkákat ne a 
fűtési időszakra időzítsük. Új bútorokat is lehetőség szerint a 
nyári időszakban vásároljunk, és akkor is több hetes szellőztetés 
után vigyük be a lakásba. 

A fűtési szezon beindulásával megszaporodnak a szén-monoxid 
mérgezéses esetek. A szén-monoxid (CO) igen veszélyes, színte-
len, szagtalan, mérgező hatású gáz, amely a tüzelő és fűtőberen-
dezésekből, a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó garázsból szár-
mazhat. A szén-monoxid gyengíti a vér oxigénszállító 
képességét, így oxigénhiányos állapot kialakulását okozhatja. A 
szén-monoxid mérgezés kezdeti tünetei a fejfájás, hányás, majd 
súlyos esetekben eszméletvesztés és halál. 

Biztonságunk érdekében szakemberrel nézessük át a fűtő- és 
tüzelőberendezéseket, és azokat rendszeresen tartsuk karban. 

Tudatos magatartással sokat tehetünk környezetünkért! 
További információkért kövesse a Tisztifőorvos és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ hivatalos közösségi oldalait! 

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Védekezzünk tudatosan a fűtési  
szezonban is! 

Szünetel az ügysegéd  
ügyfélfogadása 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk, hogy a Budakeszi Járási Hivatal telki ügysegéd-
jének ügyfélfogadása 2020. november 5-től bizonytalan ideig 
szünetel. 

Figyelem! Ügyintézésre a Budakeszi Járási Hivatal Hatósági 
Osztályán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) van lehetőség. 

Telefonszám: 06 (23) 427-440 
 
Ügyfélfogadási idő: 
 
Hétfő: 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 

Szerda: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 

Péntek: 8.00 – 12.00 
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Telki megemlékezés 1956-ról 

 

2020. október 22-én este Telkiben is megemlékeztünk az 1956-
os forradalom és szabadságharc hőseiről. 

Az 56-os emlékműnél a tucatnyi jelenlévő fáklyákkal a kézben 
elénekelte a Himnuszt, majd Berényi Ildikó, a közösségi ház 
vezetője, valamint Deltai Károly polgármester mondták el 
ünnepi beszédeiket. Az est koszorúzással, majd a Szózat közös 
eléneklésével zárult. 

Azok, akik lemaradtak róla, itt olvashatják el a településvezető 
beszédében elhangzottakat: https://www.telki.hu/index.php 
/hircikk/2183-telki-megemlekezes-1956-rol 

Fotók: Messzi Ke
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November elején hivatalossá vált, amit már a Pipacs Galéria őszi 
kiállításakor is tudni lehetet: a galéria tulajdonosa, Horváth 
László Károlyné, azaz ahogy mindenki ismeri, Márton Ildikó Telki 
Község Önkormányzatának ajándékozott 36 db festményt – a 
korábbi kiállításokon is megismert neves helyi és országos hírű 
művészek alkotásait, valamint saját képeket –, a közin-
tézményekben való elhelyezés céljából. 

A Telkiért Érdeméremmel 2016-ban kitüntetett Márton Ildikó 
Budapesten született, de már negyven éve él Telkiben. Megfogta 
a környező táj szépsége és harmóniája, az itt élő emberek 
közvetlensége. Pályáját műhimzőként kezdte, majd 
művészettörténeti tanulmányait befejezve tért át a festészetre. 
Sorozatos országos kiállításokon a legjobb festőkkel állhatott ki, 
és képei még Olaszországban, valamint Németországban is 
láthatóak voltak. A festészet számára nagyfokú kikapcsolódás, 
ahol bátran csaponghat a fantáziája és nincsenek határok. 
Rajong a természetért, az állatokért, és ezeket az érzéseket adja 
vissza művészetében. 

Élete nagy álma valósult meg, amikor 15 éve lakóhelyén meg-
nyitotta kapuját a Pipacs Galéria, amely azóta is minden évben 
kétszer, ősszel és tavasszal várja a látogatókat, az ország legte-
hetségesebb alkotóinak kiállításával, valamint a helyben élő – 
már befutott vagy éppen pályájuk elején járó – művészeknek is 
teret adva. 

- Telki Napló: Miért döntött úgy, hogy a festményeket odaa-
jándékozza Telkinek, a telkieknek? 

- Márton Ildikó: Amikor nyáron többször is voltam az orvosi ren-
delőben, mindig néztem az üres falakat, és elképzeltem, milyen 
jól mutatna ott néhány festmény. Arra gondoltam, hogy nem 
lenne olyan unalmas ott ücsörögni, ha közben ezeket nézeget-
hetné az ember, ráadásul így sokan láthatnák az alkotásokat. A 
gyermekrendelőben pedig a kicsik félelmét is elűzhetnék a 
vidám képek. Ezzel az ajándékozással szeretnék hozzájárulni 
Telki szépítéséhez, hiszen én is olyan sokat kaptam Telkitől. 

- TN: Milyen festményeket, 
kiknek az alkotásait láthatjuk 
majd a közintézmények falain? 

- M.I.: A telki alkotók közül 
sokan – Abiwu Beatrix, 
Csatorday Dóra, Déri Gábor, 
Gellért Rozália, Jakab Mária 
Ilona, Pelles Róbert, Scheer 
Gizella és Tari Gabriella – öröm-
mel csatlakoztak a kezdemé-
nyezésemhez, így többek 
között az ő festményeiket is 
láthatjuk hamarosan a közin-
tézmények falain. Mellettük 
többek között olyan híres fes-
tők képeiben gyönyörköd-
hetünk majd a rendelőben és a 
közösségi házban, mint Bóna 
Jenő, Király Nikoletta vagy 
éppen Koday László, akiket már 
a kiállításainkon is bemutathat-
tunk. Ezeken kívül még saját 
műveket is felajánlottam a falu 
számára. 

- TN: Ugye a galéria továbbra is működik majd? 

- M.I.: Természetesen! A vírushelyzet miatt ugyan kicsit bajban 
vagyok, mert egyelőre úgy néz ki, nem tudunk megnyitót tar-
tani, de ha lehetőség lesz rá, tavasszal a szabadban, a Galéria 
udvarán szeretném, ha találkozhatnánk a vendégekkel és egy kis 
ünnepséggel indulhatna az új kiállítás. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

- TN: A telkiek nevében nagyon köszönjük a felajánlást! 

Szilágyi Balázs 

Új, hónapról hónapra jelentkező sorozatunk köztünk 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, „szolgál-
nak 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 – höl-
gyek mind-mind telkiek, találkozhatunk velük a szomszé-
dunkban, a boltban, a postán vagy éppen az utcán. Vajon 
felismerik őket? 

 

Irma 
 
Kedves, jószívű, önzetlen, figyelmes, jóindulatú ember. 
Hihetetlen nagy a munkabírása. Óriási fegyelemmel éli az életét, 
pedig nehéz feladatokat állított elé az élet. Ott segít, ahol tud. 
Ismeretlenül bonbont küld az egyik vendége kórházban lévő 
édesanyjának, az éppen szülinaposnak pedig a fél falut ugraszt-
va ajándékot készít vagy éppen tortát szállíttat házhoz. 

- Jól vagytok? Mindenki egészséges? 

- Igen, köszönöm, szerencsére jól vagyunk. Eddig sikerült elkerül-
nünk a fertőzést. Nagyon odafigyelek a higiéniára, otthon és a 
munkahelyemen is. Több tucat maszk, fertőtlenítőszer áll a 
szekrényben. Szedjük a vitaminokat, préselem az almalevet, cék-

A Pipacsból a közintézményekbe 
– értékes festményeket ajándékozott a Galéria tulajdonosa Telkinek

Ki van a kalap alatt? – V. rész 
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lalevet a családnak. Erősítjük folyamatosan az immunrend-
szerünket. 

- Mióta laktok itt? 

- 2007 óta lakunk Budajenőn, férjemmel és két lányunkkal. 
Telkiben dolgozom, saját manikűr-pedikűr szalonomban. 
Erdélyből települtünk át, néhány évig Budapesten laktunk. 
Szeretek itt élni, bár az építkezés néhány hónapját szívesen 
kihagytam volna az életemből. Jól érzem magam ebben a 
közegben, itt, ahol az ismeretlenek is köszönnek egymásnak az 
utcán! Meghatározó számomra a helyi közösség, az igazi „falusi 
lét”. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi plébánossal, Gábor atyával, az 
óvoda, iskola pedagógusaival, különösen Teca nénével, valamint 
a helyi szolgáltatókkal és a szomszédokkal. Nagyon sokat dolgo-
zunk férjemmel, így kevés időnk jut a barátokra, ismerősökre, 
ezért örömmel veszünk részt a falunapokon és különböző prog-
ramokon, ahol találkozhatunk velük.  

- Milyen hatással van az életedre, munkádra a járvány? 

- Amikor kitört a járvány, elgondolkoztam, hogyan tovább? 
Tavasszal be is zártam több hétre. 

Szeretem a munkám, alig vártam, hogy újra fogadhassam a 
vendégeket, de azért nagyon jó volt hosszasabban otthon lenni. 
Most fokozott óvatossággal és kellő alázattal dolgozom, amíg 
tehetem. 

- Mit csinálsz, amikor nem minket szépítesz? 

- A családomról, szeretteimről gondoskodom. Szeretek jót enni, 
és főzni, alkotni a konyhában. Váltogatom az erdélyi és a magyar 
konyha fogásait. Anyukám rizses lecsója az egyik kedvencem. Ha 
tehetem, főzök, mondjuk paradicsomos, kapros, csomboros 
töltött káposztát bográcsban. 

Kikapcsol, közben zenét, slágereket hallgatok és kalandozom 
gondolatban. Szívesen kirándulunk, néha biciklivel. Nemrég jár-
tunk Tatán. Nagyon tetszett. Szeretünk a családdal együtt filmet 
nézni, ami alatt általában végig beszélünk, de jó móka. Sajnos 
nincs túl sok időm olvasni, ha mégis, akkor szeretek pszicholó-
giai témájú könyveket lapozni. 

Boldogok vagyunk, hogy megismertük Bezerédi Zoltán Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színészt és rendezőt. Fantasztikus ember, 
imádom a hangját. 

- Mi akartál lenni kislánykorodban? 

- Álmodtam egy családot magamnak! Családanya szerettem 
volna lenni. Vágytam arra, hogy olyan feltételeket tudjak majd 
teremteni a gyerekeimnek, amik nekem nem adattak meg. 
Nyitott könyv az életem, sok jó embert sodort az élet mellém. 
Szeretek adni, hiszek abban, hogy ha jót adsz, jót kapsz vissza! 
Foglalkoztat, hogy lesz-e időm ahhoz, hogy kijavítsam a tévedé-
seimet, megbocsájtsak. A férjem szerint álmodozó típus vagyok. 
Hát, szó mi szó, szoktam álmodni és álmodozni. Néha utazom a 
gondolat szárnyán, mert egyébként nem ülök repülőgépre, sem 
hajóra, hiszen sem repülni, sem úszni nem tudok. 

- Akkor nem is tervezel utazást, amikor majd ismét biztonsá-
gosan lehet? 

- De, igen! Haza fogok utazni először szülővárosomba, édes-
anyámhoz és a rokonaimhoz. 

- Hogyan látod a következő hónapokat? 

- Az elkövetkező időszak arra (is) sarkall, hogy ne csak lassítsunk, 
hanem álljunk is meg. Nézzünk magunkba, gondolkozzunk el 
azon, hogy mi a fontos és beszélgessünk egymással! Nyissunk 
embertársaink, rokonaink, barátaink és szomszédjaink felé! 
Örüljünk a jónak és segítsük egymást! 

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



A Telki Zöldmanó Óvoda októberi hírei kicsit másként íródtak, 
mint eddig. Már megszokhatták, mennyi jobbnál-jobb program-
ról írunk, azonban a vírushelyzet miatt sajnos nagyon sok 
esemény elmaradt. Ez a rendkívüli helyzet az óvodai minden-
napokba is beleszólt, a Kormány, illetve EMMI által kiadott 
járványügyi rendeletek nagymértékben változtatták meg az 
óvoda működését. Szeptember 14-től az intézménybe csak 
cipőfertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés után léphetnek be a 
gyermekek, a szülőktől a bejárati ajtóban búcsúzkodnak el. Az 
első napok kicsit nehezebben indultak, mára azonban elfo-
gadták az új szabályokat a gyermekek, szüleik és az intézmény 
dolgozói is. 

Hónap elején az Erdők Hete és az Állatok Világnapja program-
sorozat keretein belül minden csoportban a jeles napokra han-
golódva zajlottak a tevékenységek. A Maci csoportban az év 
madarával, a bagollyal, a Szamóca csoportban az „Iciri-piciri pro-
jektben” a házi állatok életével, gondozásával és a felelős állat-
tartással ismerkedtek a gyerekek. A Tulipán csoportban a 
„Bidres-bodros Bárány” téma keretében a juhokkal, a gyapjú fel-
használási lehetőségeivel, nemezeléssel, illetve a „Vágtass kicsi 
pejlovam” projektben a lovakkal kapcsolatos mesterségekkel és 
a lovak gondozásával kapcsolatban bővítették ismereteiket. A 
Mókus csoportban a „Mesében, zenében az állatokkal”, a 
Tengelice csoportban „Hogyan készülnek az állatok a télre?” pro-
jekt keretében Sün Balázzsal mesét dramatizáltak, téli álomba 
szenderültek, a Szivárvány csoportban „Erdei barátainkkal, a 
vadon élő állatokkal”, a Napocska csoportban Vukkal, a kis róká-
val foglalkoztunk. Míg az időjárás engedte, több csoport is volt a 
Telki erdőben kirándulni. Az 5 év feletti gyermekeknek 
megkezdődött a Madarászovi programsorozat, míg az 5 év alatti 
gyermekek Madárfióka programon vehettek részt csoportszin-
ten. Nemzeti megemlékezést október 22-én csoportszinten tar-
tottunk. 

A napi folyamatos fertőtlenítő takarításon felül a hónap végén 
mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást tartottunk mind-
két épületben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 
meghatározottak szerint. A járványügyi védekezéshez szük-
séges fertőtlenítőszereket, védőfelszereléseket a fenntartó biz-
tosította. 

Halápiné Kriston Judit, óvodapedagógus 

Tisztelt Szülők! 
Amennyiben egy köznevelési intézményben az intézménnyel 
jogviszonyban álló gyermeknél vagy munkavállalónál COVID-19 
fertőzés ténye igazolódik, az intézményvezetőnek bejelentési 
kötelezettsége van a területi népegészségügyi hatóság, továbbá 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. 

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karan-
tén elrendelését, feloldását, stb.) a területi népegészségügyi 
hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet 
elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felter-
jesztése az Emberi Erőforrások Minisztériumának feladata. 

Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben az 
Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy ha gyermeküknél a COVID-19 
fertőzés beigazolódik (akkor is, ha a gyermek több hete nem jár 
óvodába) az eredmény kézhezvételének napján legyenek 
szívesek értesíteni! 

Intézményünk zavartalan működésének fenntartása és 
egészségünk megóvása érdekében felelős együttműködésüket 
előre is köszönöm! 

Üdvözlettel: Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető        

Oktatás 19

www.telki.hu

A Zöldmanó Óvoda hírei 



20 Oktatás

2020 november

Fenntarthatósági témahét  
 

Ebben az évben sem maradt el, hogy iskolai keretek között is 
beszéljünk a fenntartható fejlődésről és akcióterveket dolgoz-
zunk ki akár az apró lépésekről is. Október első hete a 
környezetünkről és a saját egészségünkre való odafigyelésről 
szólt. 

Felső tagozaton a műanyagok szerepét és megjelenésük 
következményeit vizsgáltuk.  Matematikaórán számoltunk, test-
nevelésórán pedig mozogtunk az egészségünkért. 

Az alsó tagozatos gyerekek a klímaváltozás okait és a megújuló 
energiaforrások felhasználásának módjait ismerték meg. A 
legkisebbek megtanulták, hogy fűben, fában orvosságra 
találunk és miért fontos, hogy vitamindús ételeket fogyasszunk. 

A gyerekek rajzokkal és térbeli alkotásokkal fejezték ki a ter-
mészetre való odafigyelésüket. A rövid képes bemutatóban 
ebből válogattunk. 

Az osztályok elismerést kaptak a fenntarthatósági héten végzett 
foglalkozásokért és az elkészült alkotásokért. 

4.a – a legenergiatakarékosabb osztály lett, ők a jövő mérnök-
tehetségei is, 

3.b – a gyógynövények szakértői, 

1.c – a legegészségesebb életmódot követő osztály, 

3.a – a környezettudatos osztály címet érték el. 

 

Freili Szilvia 

 

Iskolai hírek
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Földrajzverseny 
 

A Pipacsvirág Általános Iskola 8.ca osztályos tanulója, Kiss János 
Vince a XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-
Földtanverseny megyei fordulóján II. helyezést ért el. 

Gratulálunk a szép eredményhez és további sikeres versenyzést 
kívánunk. 

Kuffler Andrásné szaktanár 

 

Különleges környezetismeret-
óra 
 

A 2.b osztály „Az erdő élővilága” című, környezetismeret 
tananyaghoz kapcsolódó tanulmányi kirándulása az őszi szünet 
előtti utolsó tanítási napon, október 22-én, szép őszi időben 
valósult meg. 
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Olvasás éjszakája 
 

Október második hétvégéjén rendhagyó módon ugyan, de 
lezajlott az Olvasás éjszakája. 

Tudjuk, hogy a program legvonzóbb része, hogy az iskolában 
„aludhatunk” és most éppen erre nem volt mód. Ezért is lepett 
meg bennünket a nagy érdeklődés, 107-en kattintottak a linkre. 
Természetesen voltak csak néhány perces érdeklődők és 
kevesen nézték-hallgatták végig a majdnem 4 és fél órás mese-
mondást, de a hallgatóság nagy része több mint két órán 
keresztül velünk volt. 

A mesék között elhangzottak magyar népmesék, mai magyar és 
külföldi mesék is. Két diafilm színesítette a programot. 

Minden érdeklődőnek köszönjük, hogy benézett hozzánk több-
kevesebb mesére! 

Szilvi néni, Zsuzsi néni, Anita néni és Ági néni 

 

Tea party az iskolában 
 

Az őszi szünet előtt angol Tea party-ra invitáltuk az iskola vala-
mennyi tanulóját. Az alsó tagozatos diákok teázásához 
meglepetés vendégek is érkeztek. Nyolcadikosaink alakításában 
elsőként Mr. Bean figurája kopogtatott be hozzájuk, majd sorban 
további hírességek tették tiszteletüket, Harry Potter, J.K. Rowling, 
Jamie Oliver és David Beckham, valamennyien érdekes 
sztorikkal és a teázáshoz szükséges hozzávalókkal érkeztek. A 
Királynő és guard-jai megkülönböztetett figyelmet kaptak. 

A felső tagozatos tanulóknak csapatban, játékos, brit kultúrával 
kapcsolatos feladatokon keresztül kellett bizonyítaniuk tájéko-
zottságukat és nyelvi tudásukat. A Buckingham Palotában királyi 
fogadtatásban volt részük és egy csésze tea mellett még a 
testőrök megnevettetésére is próbát tehettek. 

A rendezvény az angol nyelvi munkaközösség és a 8.bd osztály 
szervezésében, az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány támo-
gatásával valósult meg. 

Lukács Frida 
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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  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 fris-
sülő tartalma révén kimagasló látogatottsági statisz-
tikákkal 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 munka-
ugy@telki.hu email címen!

2089 Telki, Kökörcsin u. 11. 
www.bbbingatlan.hu 

E-mail: bbbingatlan@gmail.com 
 

Telefon: 06-70-773-7935 
 

Eladó ingatlanokat keresek 
ügyfeleim részére Telkiben és 

környékén! 
Jutalék: bruttó 2 %  

Kizárólagosság nélkül! 

Ehavi számunk címlapján Varga-Asztalos 
Eszter fotója látható. Köszönet érte! 

A 2020. júniusi számunktól kezdődően a Telki Napló címlapfotó-
ja 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 – ter-
mészetesen a fotós hozzájárulásának függvényében. 

Ezúton is köszönjük a telki fotósok gyönyörű alkotásait, és min-
denkinek gratulálunk a közösségi oldalon is megosztott remek 
képekhez! 

 GÓLYAHÍR 
 

E hónapban született:  

 

Berczeli András és Berczeli Flóra 1. gyermeke: Jakab 

Debreczeni Balázs és dr. Farkas Annamária 2. gyermeke: 
Olivér 

Kiss László és Herbály Katalin 2. gyermeke: Bence 

Kozma Péter és Purnhauser Rozina 1. gyermeke: Soma 
Péter 

Takács Gábor és Bujdosó Anna 1. gyermeke: Adél 
 

Gratulálunk! 
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Egyházközségi programok  
2020 adventjén 
Vasárnapi és előesti szentmisék (adventi 
gyertyagyújtással) a telki templomban 
 
szombaton 18:45-kor és vasárnap 9:15-kor 
 

Roráték, hajnali misék adventben 
 
Telkiben 

csütörtökön reggel 6 órakor – az első december 3-án, az utolsó 
december 17-én 

pénteken reggel 6:30-kor igeliturgia – december 4-én, 11-én és 
18-án 

Budajenőn 

szerdánként reggel 6:30-kor – az első december 2-án, az utolsó 
december 23-án 
 
A szentmisék időpontját az aktuális járványügyi ren-
delkezések befolyásolhatják! 
 
Karácsony Szenteste, december 24-én „Éjféli mise” 

Telkiben 22 órakor 
Budajenőn 24 órakor 
 
Karácsony ünnepe, december 25-én, pénteken 

Telkiben 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 

Szent István vértanú ünnepe, december 26-án, szombaton 

Telkiben 18:45-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Szent Család ünnepe, a családok megáldása, december 27-
én, vasárnap 

Telkiben 9:15-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 
Hálaadás, december 31-én, csütörtökön 

Budajenőn 17 órakor 
 
Óév búcsúztató – Újév köszöntő december 31-én, 
csütörtökön 

Budajenőn, az Öreg-templomban, 23:30-kor 
 
Újév, Szűz Mária Isten anyja ünnepe, január 1-jén, pénteken 

Telkiben 18:30-kor 
Budajenőn 10:30-kor 
 

Sok szeretettel várjuk Önöket és családjuk tagjait a szent-
misékre! 

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet, 
nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott sikeres újesz-
tendőt! 

Szeretettel: Gábor atya 


