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K i k l e g y e n e k a d í j a z o t t a k 2 0 2 1- b e n ?
„Az elvesztett életek számának csökkentése mind e n n é l fo n t o s a b b, a t ö b b i t l e h e t m a j d p ó t o l n i ! ” –
interjú

Minden kedves telki lakosnak nagyon
b o l d o g k a rá c s o n y t é s s i k e r e k b e n
gazdag új esztendőt kívánunk!
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Polgármester naplója
Boldogot, újat, sikerest!
Szinte napra pontosan egy
éve kezdődött a világjárvány
Kínában. Tavaly karácsonykor
már lehetett sejteni, hogy a
betegség Európában is meg
fog jelenni. Így is történt. Ez az
év a világjárvány jegyében,
rendkívüli
körülmények
között, egészségügyi veszélyhelyzet alatt telt. Ez a tény
rányomta bélyegét 2020-ra.
Eddig két hullámban éltük át
a járvány terjedését, két nagy
lezárással, melyekből a második még ma is tart. A rendkívüli körülmények az élet
minden területén megjelentek, mindenhol alkalmazkodnunk
kellett az új helyzethez. Minden tervet sutba kellett dobni, a cél
a nagyobb baj elkerülése mellett világunk hétköznapi értelemben való fenntartása lett.
Telki eddig jól vette az akadályokat, a település működik,
járványüzemmódba kapcsolva is talpon maradtunk. Nagyon
nagy öröm, hogy a legnagyobb egyészségügyi baj jobbára elkerülte településünket, nem alakultak ki gócpontok, és halálesetekről sem kellett beszámolni. Amit meg lehetett tenni, azt az
észszerűség és a reális lehetőségek korlátjai között megtettünk.
A korlátozó intézkedések jelentős részét az itt élők betartották
és betartják, az ellátásban dolgozók, pedagógusok, egészségügyisek, kereskedők, önkéntesek pedig minden tőlük telhetőt
megtesznek azért, hogy minél kevesebb veszteség mellett,
együtt eljussunk a megoldást jelentő vakcinalizációig.
Itt tegyünk egy rövid kitérőt! Soha nem volt még a világon a
mostanihoz fogható léptékű, globális tudományos összefogás
egyetlen témában. Egy évnél kevesebb idő alatt számos kutatás
jutott el engedélyezés előtti oltóanyagi szakaszig, ami
elképesztő tudományos eredmény. Amikor vége lesz a járványnak, egy kicsit mindenki másként fog tekinteni a tudományra, az
egészségügyre, a globalizációra, és persze máshogy kell, hogy
önmagunkra is nézzünk.
A járvány elkerülhetetlen másodlagos következménye gazdasági és társadalmi természetű. A legnagyobb társadalmi rendszerektől a településünkhöz hasonló kisebb egységekig mindenki kénytelen lesz újragondolni saját működését. A gazdasági
válság várhatóan évekig eltart majd, területenként más és más
módon jelentkezve. A járvány utáni időszak várhatóan a legnagyobb rendszereket is változtatásokra kényszeríti majd, ezek
pedig kihatnak életünk legkülönbözőbb, hétköznapi
részterületeire is.
A jövő esztendő feladata az ezekre a változásokra való
felkészülés, reagálás lesz. Ennek lehetnek szociális, gazdasági,
jogi és életszervezési dimenziói, lehetnek egészségügyi,
munkaügyi vagy épp közösségi kihatásai. Tervezni most csak
korlátozottan lehet, hisz minden változásban van, és több a
külső függés, mint az akaratunkon múló döntési lehetőség.
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Ám ahogy eddig, úgy bízom benne, hogy ezután is venni tudjuk
majd az akadályokat. Az biztos, hogy új tervekre, új megoldásokra lesz szükség. Elképzelhető, hogy ismét jelentős változásokhoz kell majd alkalmazkodnunk a közigazgatás tekintetében
is. Jelenleg csak a bizonytalanság bizonyos, és az az eltökélt
szándék, hogy alkalmazkodjunk és kialakítsuk az új kereteket.
Az év vége közeledik. Ilyenkor szokás, hogy boldog ünneplést és
sikeres új esztendőt kívánjunk. Idén ez a köszöntés is kissé más
lesz, mint korábban, hisz semmi sem úgy van, mint ahogy ezt
megszoktuk.
Áldott karácsonyt, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek!
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak szeretteikre! Ne kockáztassanak, már közel van az az idő, amikor nem fog veszélyt jelenteni
egymásra a személyes találkozás.
Sikeres új esztendőt kívánok! Mit értek ez alatt? Sikernek az
számít, ha sikerül legyőzni a járványt és mindenki újrakezdheti
életét. Vagy újra azt, amit a járvány megszakított vagy valóban
kezdhet valami újba. Ha valamikor ideje van az ilyesminek, akkor
az most lesz.
Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat
Kultúra

Polgármesteri döntés
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
Telki Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki Község Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében meghozott döntése:

2020. november 23.
Helyi adórendelet felülvizsgálata
Telki Község Önkormányzatának Polgármestere döntött az
iparűzési adóról szóló 21/2012. (11.29.) számú önkormányzati

Ügyfélfogadási korlátozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri
Hivatalban a koronavírus járvánnyal összefüggésben, járványügyi 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, törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus 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.

rendelet, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 20/2012.
(11.29.) számú Ö. rendelet módosításáról. Ezek alapján az
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2021.
adóévtől az IPA évi mértéke a Htv-ben meghatározott adóalap
2%-ára, az idegenforgalmi adó pedig 500 Ft/fő-re módosul
vendégéjszakánként. Az építmény-, valamint a telekadó
esetében január 1-jétől nem történik változás.
Megjegyzés: A december elsején megjelent kormányrendelet
értelmében nem léphetnek hatályba a fent meghozott rendeletmódosítások.
szb

Ünnepi munkarend a hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy az ünnepek alatt a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a következők
szerint alakul:

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 ügyintézés lehetősége az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag halotti anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan
benyújtható.
Az ügyfélfogadás szabályai minden esetben az aktuális
járványügyi helyzethez igazodnak, amelyekről a hivatal folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
Telki Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintézés telefonon a 06-26-920-802-es vagy a 0670-429-7267-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 06-70-4297258-as számon vagy a munkaugy@telki.hu email címen lehetséges.

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

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

Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható
járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456

Megértésüket ezúton is köszönjük!

Nemzeti Népegészségügyi Központ email:
koronavirus@bm.gov.hu

Telki Polgármesteri Hivatal
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Adatbejelentések, adóbevallások
benyújtása, felülvizsgálata, pótlása
Telki közigazgatási területén vagyoni típusú adóként építményadó és telekadó van bevezetve.

adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után.

Az önkormányzati adóhatóság az ingatlantulajdonos adatbejelentése alapján az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott építménye és telke után veti ki a helyi adókat.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a kedvezmény csak az
életvitelszerű lakhatáshoz kapcsolódik, így amennyiben bár az
adott ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik valaki, de
nem lakik életvitelszerűen az adott ingatlanban, a kedvezmény
nem illeti meg.

Sajnálatos tapasztalat, hogy több olyan eset is előfordul, amikor
nem megfelelő módon történik meg az adatbejelentés, vagy
akár annak teljesítése az adófizetésre kötelezett részéről teljesen
el is marad.
Új ingatlan vásárlása, eladása, új építmény építése, meglévő
építmény bővítése, az önkormányzati rendeletben biztosított
kedvezményekre való jogosultság feltételeiben történő változás
esetén a változást az adóévet követő év január 15-ig adatbejelentés formájában meg kell tenniük az adóalanyoknak, tulajdonosnak/haszonélvezőnek az adóév első napján fennálló
állapotnak megfelelően az önkormányzati adóhatóság felé.
Az adókötelezettséget azért is fontos határidőig megtenni, mert
ennek megfelelően változhat az adófizetése.
Önmagában az ingatlan-nyilvántartásban (földhivatalnál)
történő változás átvezetése (pl. ingatlan eladása, vásárlása,
lakóingatlan felépülése), vagy a kedvezményekre való jogosultságban történő változás nem elegendő és nem helyettesíti az
adatbejelentést. Mivel a helyi adók, jelesül az építményadó és a
telekadó ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az
adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.
Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az Elektronikus
Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” a szóló ASP-ADÓ-31, illetve az ,,Adatbejelentés a
telekadóról” szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt töltik ki, és
azt elektronikusan vagy papír formátumban küldik be a hivatal
részére, de természetesen az önkormányzat honlapján, a
www.telki.hu/Nyomtatványok
felületen
található
„Adatbejelentés nyomtatvány” le- és kitöltésével is meg tudják
ezt tenni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
felhatalmazása alapján hozott részletszabályokban (adó alapja,
adó mértékei, adókedvezmények, stb.) Telki Község
Önkormányzata az építményadóról szóló 2/2016. (II. 25.) számú
Ö. rendelete (Ör.) szabályozza az építmények adóztatását, míg a
3/2016.(II.25.) Ör. szabályozza a telkek adóztatását.
Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót
az adózó adatbejelentése (az adózónak a kivetéssel történő
helyi adó megállapításához szükséges adatokról szóló bejelentése) alapján ún. kivetés útján, határozatban állapítja meg.
Az adózónak nem kell újabb adatbejelentést benyújtania mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Fontos tényező azonban, hogy az adókedvezmények
feltételeinek változását is minden esetben be kell jelentenie az
adózónak. A hatályos építményadó rendelet értelmében
adókedvezmény illet meg minden természetes személy
2020 december

Több alkalommal találkozott a hivatal olyan esettel, hogy a már
elhunyt hozzátartozó, vagy az ingatlanban már nem életvitelszerűen lakó személy (pl. az ingatlanban már nem lakó nagykorú
gyermek) után is igénybe kívánják venni a kedvezményt. A hatályos rendelettel ez nyilvánvalóan ellentétes. Fontosnak tartjuk,
hogy a kedvezményekre való jogosultságot ilyen szemmel vizsgálják felül az adózók és a szükséges adatmódosítást tegyék
meg.
Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót a
közhiteles nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásból
tudomására jutó adatok alapul vételével is megállapíthatja, ha
az adózáshoz szükséges minden adat és tény rendelkezésére áll.
Ez már egy ellenőrzési eljárás keretében történhet, aminek
következményeként az önkormányzat adóbírság kiszabása mellett állapítja meg a fizetendő adó összegét.
Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a
bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt
napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az
adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Ekkor még mulasztási
bírság nincs előírva, és ha az adókötelezettséget az adózó teljesíti, nem éri hátrányos szankció.
Abban az esetben azonban, ha az adózó a felhívásnak nem tesz
határidőben eleget, az adókötelezettség határidőn belüli nem,
illetve nem jogszerű teljesítése esetén az önkormányzati
adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Air)
220.§-a alapján természetes személy esetén max. 200.000 Ft,
nem természetes személy esetén max. 500.000. Ft összegű
mulasztási
bírsággal
sújtja
és
–
a
mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt
napos határidő kitűzésével ismételten felhívja az
adókötelezettség jogszerű teljesítésére.
Az ismételt felhívásban feltüntetett határidő eredménytelen
elteltét követően a bírság összege ismételhető.
A leírtakból is következik, hogy a szankciók a jogszabályokat
sorozatosan megszegő adózókat sújtják leginkább, de ezt
megelőzendő számos lehetőség van a jogszerű és egyéb
szankciók nélküli kötelezettség teljesítésére.
Kérünk ezért minden adózót, hogy az elmaradt adatbejelentéseket haladéktalanul tegyék meg, szükség esetén a bevallásokat vizsgálják felül. Ellenkező esetben a hivatal az elmaradt
adatbejelentések benyújtása esetén minden alkalommal a fentiek szerint fog eljárni.
Telki Polgármesteri Hivatal
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Adóhátralékok behajtása
Az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő helyi adók, építményadó, telekadó, iparűzési adó és gépjárműadó fizetési
kötelezettségek határideje minden évben március 15-e, illetve
szeptember 15-e.
A határidőt követő késedelmes befizetések után az adóhatóság
késedelmi pótlékot számít fel. Azok az adózók, akik a tárgyévi és
korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, illetve az
idei és korábbi évekre vonatkozó egyes adóbevallási
kötelezettségeiket elmulasztották megtenni, a határidő kitűzése
mellett az elmulasztott kötelezettség teljesítésére és a hátralék
befizetésére felhívást kaptak a Polgármesteri Hivataltól.
Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk minden fennálló adóhátralék esetén haladéktalanul intézkedik az adóhátralék
behajtása érdekében a végrehajtási eljárás megindításáról.
A végrehajtási eljárás keretében az önkormányzati adóhatóság
hatósági átutalási megbízást bocsát ki (inkasszó), munkabér
letiltást indít, ingatlanvagyon esetén ingatlan-végrehajtási jog
bejegyzését kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartásban. Egyéb,
a jogszabályban biztosított esetekben önálló bírósági végrehajtó útján folytatja le a végrehajtási eljárást. Minden végrehajtási
eljárás végrehajtási költséget von maga után, amely szintén az
adóst terheli.
Az adóhatóság által eszközölt végrehajtási cselekmények:
-

A bankszámlával rendelkező adózók esetén – amennyiben a
tartozás összegére, illetve az adózó bankszámláiról rendelkezésre álló információra figyelemmel a tartozás
valószínűsíthetően a pénzügyi intézmény által kezelt összegre vezetett végrehajtással is behajtható – a végrehajtást
hatósági átutalási megbízással eszközöli a helyi adóhatóság.

-

Munkabér letiltás esetén a helyi adóhatóság az adós
munkáltatóját hívja fel a hátralékos összegnek az adós
munkabéréből történő letiltására.

-

Amennyiben a fenti végrehajtási cselekmények nem, vagy
csak indokolatlanul hosszú idővel vezetnek eredményre, az
adóhatóság ingó-, illetve ingatlan-végrehajtást kezdeményez.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy aki elmulasztotta valamely
adónem tekintetében a befizetési kötelezettségét, azt haladéktalanul teljesítse, hogy elkerülje a végrehajtási eljárás
megindítását.
Telki Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztató
csatornabekötésről
Tisztelt Érintett Ingatlantulajdonosok!
Ahogyan arról a www.telki.hu honlapon és a Telki Napló novemberi számában is beszámoltunk, az Északdunántúli Vízmű Zrt.
(ÉDV Zrt.) ÉDV-10587-3/2020. iktatószámú hozzájárulása alapján
tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telki községben a KEHOP-2.2.2-152016-00081 program keretében megvalósult szennyvíz-csatornahálózatra 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 szolgáltatási szerződések megkötésének 2021. november 20.
napjáig kell megtörténnie, ezt követően azon ingatlanok
esetében, ahol a rákötés nem történik meg, az ingatlantulajdonost talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli.

www.telki.hu

5

6

Közérdekű
Önkormányzat
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.
ÉDV Zrt. a Zsámbéki ügyfélkapcsolati ponton (2072 Zsámbék,
Magyar utca 1.) a rákötés bejelentéséhez és a
szerződéskötéshez 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, amelyre a https://vizcenter.hu/edv/idopontfoglalas internetes felületen és a 06-80/555222-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/hircikk/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 térítendő támogatásból valósult meg.
A beruházás keretében településünkön 221 ingatlan bekötése
valósul meg a szennyvízhálózatba, amihez 3,4 kilométer gerincvezeték épült és 30 db átemelő is létesül.
szb

Légszennyezettség-mérő állomások
Telkiben
A Telki Önkormányzat 2020 novemberében négy légszennyezettség-mérő állomást szerzett be, amelyeket már üzembe is
helyeztek a település különböző pontjain.
Az egyik az Újfaluban, a másik az Ófaluban, a harmadik pedig a
Hosszúháton méri a szállópor-koncentrációt (PM2.5). Utóbbi az
erdő közelsége révén egyfajta referenciapontként is szolgál
majd. A negyedik egy mobil állomás, amelyet a közterület-felügyelő használhat helyszíni mérésekhez, ellenőrzésekhez.

2020 december

A mérőállomások által mért adatok itt érhetők el:
https://budapest.maps.sensor.community/
(Az önkormányzat által üzemeltetett állomások mellett magántulajdonban lévők is vannak településünkön, ezek mérési eredményeit szintén meg lehet tekinteni.)

Önkormányzat
Kultúra

Kik legyenek a díjazottak 2021-ben?
Kitüntető díjak adományozásáról
szóló javaslatok benyújtása
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2015.
(II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. Ennek
értelmében a képviselő-testület minden évben Telkiért
Érdemérem kitüntetést és Telki Ifjúsági Díjat, valamint kétévente
Telki Díszpolgára címet adományozhat az arra érdemes személyeknek.

községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely
módon jelentős mértékben hozzájárultak.
A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki
illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.
A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

Telki Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki: Telki
lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett; Telkiről
elszármazva, elköltözve ért el a saját működési területén
kiemelkedő eredményeket; Telki községgel tartós kapcsolatba
került kiemelkedően eredményes tevékenysége során; vagy
Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárult.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági,
politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki

Deltai Károly
polgármester

A kitüntetendő személyekre a polgármesteri hivatalban 2021.
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni. A képviselő-testület 2021. március 31-ig dönt a díjazottak
személyéről.

Eddigi díjazottak
Érdeméremmel 2010-től mostanáig (időrendi sorrendben) dr.
Rátky Józsefet, Regős Ferencnét
(posztumusz), Magyar Károlyt,
Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát,
Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát,
Bartos Györgyöt, Baltási Klárát,
Portik Ferencet, a Kokukk
Egyesületet, Márton Ildikót,
Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné
Dávid Annát, Samreth-Nimol
Kánidot, Váradi Esztert, a Telki
Nőikart, Callmeyer Ferencet, Pojják
Lászlót, Pasztircsák Jánost és
Szász-Szalai Henriettát jutalmazták.
Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta
Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és
Balog Alexandra kapott.
A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi két tulajdonosa
Havas Ferenc és Regős Ferenc.

www.telki.hu
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(x)

2021. januári hulladéknaptár

Menetrendi változás

Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése
Minden héten szerdán. Január 6., 13., 20., 27.

2020. december 13-ától kisebb menetrendi változás lépett
életbe a 778 Budapest – Biatorbágy – Páty – Budajenő –
Zsámbék autóbuszvonalat illetően.

Szelektív hulladék szállítása
Minden hónap 1. és 3. csütörtökén. Január 7. és 21.
Műanyag: bármilyen átlátszó zsákban; papír: kötegelve (kartonpapír laposra hajtogatva).
Lehetőség van egyénileg beszerzett, színes vagy színes fedelű
hulladékgyűjtő edényben is kitenni a szelektív hulladékot. A csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az
újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz
gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és
kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni.
Karácsonyfák gyűjtése
A karácsonyfákból hulladékká minősülő fenyőfákat 2021. január
14-én és január 28-án szállítja el a telki ingatlanok elől a Zöld
Bicske Nonprofit Kft. (A szolgáltató lapzártáig nem erősítette
meg az időpontokat. Kérjük figyeljék a további tájékoztatást a
telki.hu-n!)
A szolgáltató tájékoztatása alapján ebben az esetben is a gallyak
kihelyezésére vonatkozó szabályt kell figyelembe venni. A fákat
egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az
ingatlan elé kitenni.
szb
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A Budapest, Kelenföld, vasútállomásról munkanapokon 6:43-kor
induló járat 10 perccel korábban, 6:33-kor indul Kelenföld,
Vasútállomás helyett a vasút túloldaláról, Őrmezőről.

Áprilisban érkeznek a
kéményseprők
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása
alapján a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében 2021.
április 1-je és április 30-a között kerül sor a társasházi sormunkákra Telkiben.
További
információk:
favedelem.hu/

https://kemenysepres.katasztro-

Közérdekű
Kultúra

További egy hónapig fennmaradnak
a szigorú intézkedések
További egy hónapig, január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási
tilalom és a november 11-én életbe lépett szigorú intézkedések
- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök december 7-én a
közösségi oldalán.

A vallási közösségek a szükséges óvintézkedések és saját szabályzatuk megtartásával folytathatják tevékenységüket. A szertartások során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban kell meghatározni.

A miniszterelnök kiemelte, hogy este 8 és reggel 5 óra között
továbbra is kijárási tilalom van. A szentestét érintő korlátozásokról később – lapunk megjelenését követően – döntenek, az
ugyanakkor biztos, hogy a szilveszteri bulikat és utcabálokat
idén nem lehet megtartani.

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

Az alábbiakban röviden, érthetően összefoglaljuk mindazokat a
szabályokat, amelyek ránk nézve életbe léptek 2020. november
11-én.

Minden szabadidős intézmény bezárt. Ide tartozik például a
sportcsarnok, műfüves pálya, közösségi ház, könyvtár, fitneszterem, uszoda, játszóház.

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 javasolt
folyamatosan nyomon követni a híradásokat! Hiteles forrásnak
általánosságban a Magyar Közlöny, a koronavirus.gov.hu, a szakterületenként illetékes hatóságok hivatalos felületei, illetve Telki
esetében a telki.hu önkormányzati portál tekinthető. Kérünk
mindenkit, hogy tartózkodjanak a megtévesztő közlésektől!

A bölcsődék, óvodák, magánóvodák a rájuk vonatkozó szabályok megtartásával nyitva maradnak.

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
igazolás szükséges.

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.

Mindenfajta gyülekezés tilos.
Továbbra is kötelező a maszkviselés, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés, intézményekbe lépve – ahol ez előírás, ott – a
testhőmérséklet mérése. A maszkviselés 6 éves kor 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 idején üzemelhet, de ott kizárólag az intézmény dolgozóját, illetve
a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki.
Az üzletek reggel 5 óra és este 19 óra között lehetnek nyitva.
A szolgáltatók és szolgáltatások a kijárási tilalomhoz igazodva,
az egyéb járványügyi rendelkezések és óvintézkedések
betartásával működhetnek.
A nyitvatartási korlátozás nem érinti a gyógyszertárakat és benzinkutakat, ezek saját szabályaik szerint tarthatnak nyitva.
A szállodák – meghatározott kivételektől eltekintve – nem
fogadhatnak vendéget.
Mindennemű rendezvény megtartása tilos, a meghirdetett rendezvények elmaradnak.
A piac a fent felsorolt egyéb szabályok betartása mellett üzemelhet. A piac üzemeltetője köteles a feltételeket megteremteni és
a szabályokat betartatni.

Szabadtéren egyénileg lehet sportolni.

Az iskolák 8. osztályig a megszokott rendben, a rájuk vonatkozó
szabályok megtartásával működnek tovább. Az iskolába csak az
erre jogosultak léphetnek be.
9. osztálytól felfelé a középiskolák, szakképző intézetek, felsőoktatási intézmények digitális, online oktatásra tértek át.

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 gyermekei.
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális
intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
Az orvosi rendelők változatlanul működnek. Az egészségvédelmi előírások maximális betartása kiemelten fontos.
Az önkormányzat az egészségvédelmi előírások betartásával
változatlanul működik. Csak anyakönyvi ügyekben van személyes ügyintézés, a többi ügytípus esetén csak online vagy telefonos 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 röviden, érthetően
összefoglalva. A legfontosabb részletes jogszabályokat 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 javasolt a lehető legnagyobb odafigyelés.
Minden további egyéni óvintézkedés hasznos lehet.
Lehetőségeiknek megfelelően törekedjenek a személyes érintkezések számának csökkentésére! Aki megteheti, tartsa otthon
gyermekét! Ügyeljenek egészségükre, a téli időszakban
különösen fontos immunrendszerünk megerősítése!
www.telki.hu
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A remény fái – kizöldül a Tücsök utca
A Budapesti Piarista Gimnázium 9.a
osztályának tanulói jóvoltából 34
darab kislevelű hársból (Tilia cordata) álló fasor díszíti mostantól a
Tücsök utca déli oldalát, a Kórház
fasor és a Napsugár utca között teljes
hosszban.
A diákok tanáruk, Valaczka András
vezetésével 2020. december 11-én
ültették el saját fáikat, amelyeknek
hosszú távú gondozását is vállalták.
Mint megtudtuk, a telki helyszínre
ismerősök révén esett a választásuk,
a megvalósuláshoz pedig az is kellett, hogy a település vezetése
részéről meglegyen a fogadókészség, és az egybefüggő fasornak
a megfelelő közterület is biztosítva
legyen.
Az időzítés pedig nem véletlen: a
mostani
járványhelyzetben
a
növények a remény fáit jelképezik.
Megmutatják, hogy az élet hosszabb
távú, mint ez a nehéz időszak, és ha
mondjuk 10 vagy éppen 20 év múlva
a zöldellő évelőkre tekintünk, arra
gondolhatunk, hogy ezen is túl
vagyunk.
szb
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Kultúra
Ünnepi egyházközségi
programok
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 27én, 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 szentmisékre!
A szentmisék időpontját az aktuális járványügyi rendelkezések
befolyásolhatják!
Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet,
nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott sikeres újesztendőt!
Szeretettel: Gábor atya

Jótékonysági felhívás
Kedves Telkiek!
A helyi Karitász csoport nevében fordulok azokhoz, akik
szeretnének a nehezebb helyzetben lévő falubelieknek segíteni.
Csoportunk közösségi rendezvényeken a forralt bor
árusításából, növényaukciókkal, Krumpliebéd szervezésével
tudta megvalósítani karitatív feladatait, amelynek lényeges
eleme a rászorulók segítése.
A veszélyhelyzet időszakában a közösségi események szünetelnek, viszont a feladatunk megmaradt, sőt, azzal számolunk, hogy
ha elhúzódik a járvány, egyre több embernek lesz szüksége
támogatásra. Ebben a kényszerű helyzetben, ha szeretnének
segíteni a bajba került telkieknek, a Krumpliebédre szánt
összeget most a templomban elhelyezett Karitászos gyűjtődobozba tegyék, illetve a Budajenői Római Katolikus
Egyházközösség Telki Templom számlájára 1110330319828976-37000004 utalják, Telki Karitász megjelöléssel.

Bár zárva a könyvtár,
kölcsönözni továbbra is lehet
A koronavírus-járvány második hulláma miatt a 484/2020.
(XI.10.) Kormányrendelet alapján a Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtár 2020. november 11-től visszavonásig zárva tart.
Annak érdekében, hogy a járványhelyzet miatt az olvasóknak ne
kelljen teljes mértékben lemondaniuk a könyvtár szolgáltatásairól, kölcsönözni, könyvet visszahozni, beiratkozni továbbra is
lehetséges a könyvtár látogatása nélkül, a közösségi ház
kisterme előtt, kültéren.
A könyvtár ideiglenes nyitva tartása a járványügyi intézkedés
ideje alatt:
Hétfő: szünnap
Kedd: 15-17
Szerda: 10-12
Csütörtök: 15-17
Péntek: 10-12
Elérhetőségek: konyvtar@telki.hu, 06-26-920-826
További részletek a telki.hu oldalon, a könyvtár menüpontban, a
könyvtárhasználat fül alatt olvashatók: https://www.telki.
hu/index.php/kozossegi-haz-es-sportcsarnok/konyvtar
Fucskár Erika
könyvtáros

Segíts, hogy segíthessünk! Áldott Adventet kívánok! A támogatásokat előre is köszönöm a Karitász csoport nevében!
Halász Terézia
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Közösség
„Az elvesztett életek számának csökkentése mindennél fontosabb, a többit lehet majd pótolni!”
– interjú a Telkiben élő Dr. Petrovicz Edinával, a Szent László Kórház
főorvosával, infektológus-belgyógyász-immunológus szakorvosával
- A Szent László Kórházban dolgozó kollégáival együtt december elején azzal kerültek a hírekbe, hogy megmentették Trokán
Péter életét. A színművész a gyógyulását követően egy lapinterjúban személyesen önnek és csapatának mondott köszönetet.
Hogyan érintette mindez?
- Meglepett, hogy személyesen megemlített az interjúban, de jól
esett, hiszen ez nem csak a Covid-team, hanem az egész magyar
egészségügy számára pozitív visszajelzés.
- Nyilván nem csak ismert embereket mentenek meg nap, mint
nap – milyenek mostanában a Szent László Kórház mindennapjai?
- Harmincötödik éve dolgozom a László Kórházban, ahol infektológiával és immunológiával foglalkozom. Márciustól, az első
hazai Covid-pozitív eset óta teljesen megváltozott itt az élet.
Kiemelt kórházként az élvonalban vagyunk, így nagyon nagy
munka folyik és elég erős a megterhelés. Szerencsére jó a
közösségünk, és kapunk sok segítséget vidékről és más
klinikákról érkező új kollégáktól is.
Az elmúlt kilenc hónap folyamán rengeteget változtak a
lehetőségek és a kezelési javaslatok, továbbá a világban zajló
kutatások révén hatékony antivirális ellenszerek is rendelkezésünkre állnak számos terápiás lehetőség mellett.
Munkánkat nagyban segíti és megkönnyíti, hogy jól el vagyunk
látva védelmi eszközökkel is.
- Milyennek látja most a járványhelyzetet?
- Tavasszal még viszonylag alacsony volt a fertőzésszám, ősszel
azonban már olyan nagymértékűvé vált az esetszámnövekedés, hogy mára szinte mindenkinek van érintettsége a
családban, közeli ismerősei körében. Én úgy látom, hogy emiatt
az emberek jóval komolyabban veszik a járványt, fegyelmezett a
lakosság.

Eleinte a teljes ismeretlenség bizonytalanságot és
sok feszültséget okozott
még bennünk, egészségügyiekben is. A frontvonalban dolgozunk, mindenki
félti a családját, és fordítva, a gyermekeink is minket. Ezek a szorongások
persze nem múltak el teljesen, de sokat enyhültek.
Vannak már olyan tapasztalataink és eszközeink,
hogy a betegek állapotát
jó irányba fordíthassuk.
Azt gondolom, hogy az
egészségügyben dolgozók kiválóan helytállnak, minden páciens megkapja a szükséges
ellátást.
Nem könnyű ez az időszak orvosoknak, nővéreknek és
betegeknek sem. A páciensek számára óriási nehézség a személyes érintkezések hiánya. A kórházban csak az egészségügyi dolgozókkal találkozhatnak, a hozzátartozókkal pedig nagyon
kivételes esetekben. Amiben csak tudunk, maximálisan igyekszünk segíteni ápoltjainknak, és próbálunk egy kis pluszt is
beleadni. Egyik fiatal kollégám például nemrégiben a saját telefonját kölcsönadva segített egy idős betegnek, hogy azon
keresztül érintkezhessen a családjával.
- Kik szorulnak elsősorban kórházi kezelésre?
- Nem csupán a kor függvénye, hogy ki kerül súlyos állapotba a
fertőzöttek közül, és nem feltétlenül kell meglévő alapbetegség
sem ehhez. Ez a vírus gyakran okoz tüdőgyulladást, de más
szervi érintettségeket is látunk. Sőt, az állapot romlását
előidézheti a szervezet gyors és túlzó immunreakciója is, az úgynevezett citokinvihar.
A súlyos állapotban lévő betegek közül azoknak a nagyobbak az
esélyeik, akiknél sikerül úgy megállítani a folyamatot, hogy nem
kerülnek életveszélyes állapotba, lélegeztetőgépre.
Azt látjuk, hogy az első tünetek megjelenését követő tíz nap a
legkritikusabb. Ha addig nem súlyosbodik az érintett személy
állapota, akkor jó esélye van a teljes gyógyulásra, ami gyakran
igen hosszú folyamat.
- Sokan panaszkodnak, hogy mennyire kényelmetlen számukra
a maszk viselése a boltokban, tömegközlekedési eszközökön
vagy éppen a munkahelyükön. Talán érdemes belegondolnunk,
hogy önöknek nem csupán a maszkot, a védőruhát is szinte
egész nap hordaniuk kell.
- Mi például egy 24 órás ügyelet során szinte végig maszkban
vagyunk. Amikor a betegekhez bemegyünk, akikről ugye
tudhatjuk, hogy pozitívak, komoly beöltözésre van szükség, és
nagyon oda kell figyelni minden részletre. A védőruha nyáron és
télen – a fűtés miatt – is meleg, de muszáj használni.
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Közösség
- Mit tehetünk, hogy az egészségügyi dolgozók terhei ne sokasodjanak tovább?

Kórházunkban hatalmas csapatmunka folyik, kiváló a gárda, de
nyilván fáradunk. Ennek ellenére úgy gondolom, bírni fogjuk!

- Alapjában véve ez egy légúton keresztül terjedő vírus. Az első
tünetek megjelenése előtt a legmagasabb a víruskópia-szám,
tehát még mielőtt betegnek érzi magát az ember, már fertőzőképes. A legkönnyebben pedig olyan helyen kapható el,
ahol lazábbak a védekezési mechanizmusok, és nem kötelező a
maszkhasználat.

- Vajon mikor térhet vissza az élet a normál kerékvágásba?

Az is látható, hogy ha valaki beteg lesz, a családtagjai is könnyen
azzá válhatnak, így nagyon fontos, hogy ha pozitív lesz egy hozzátartozónk, lehetőleg ne tartózkodjunk vele egy légtérben.
Nem mindenki tudja ezt megoldani, de törekedni kell rá. A beteg
próbáljon meg elvonulni és semmiképpen ne menjen
közösségbe!

- Ezt nem lehet megmondani. Ahogyan említettem, a várva várt
vakcina hozhatja el mindezt. Az első esetek megjelenése óta
jelentősen bekorlátozódott az életterünk, de sajnos egyelőre
nincs más megoldás. Ha most ezt kell tenni a vírus terjedésének
megakadályozása érdekében, akkor ezt kell. Az elvesztett életek
számának csökkentése mindennél fontosabb, a többi dolgot,
ami most esetleg elmarad, lehet majd pótolni.

Az igazi megoldást majd a vakcina, illetve az átoltás jelentheti,
de arra sajnos még várni kell. Addig pedig nem tehetünk mást,
mint hogy a társas találkozások számát csökkentjük, távolságot
tartunk és maszkot hordunk. Ha odafigyelünk ezekre, és
betartjuk a szabályokat, jelentősen csökken a fertőződés esélye.

Amikor Trokán Péter elment a kórházból, és odaadtam neki a
zárójelentését, jeleztem, hogy az ilyenkor szokásos kézfogásra
most nincs lehetőség. Erre ő azt mondta, hogy kár, pedig szíve
szerint még meg is ölelne. Ebből is látszik, hogy mindenkinek
hiányoznak a megszokott dolgok, a személyes érintkezések
vagy éppen a találkozások. Ám most kell megvédenünk
magunkat és a környezetünket ahhoz, hogy ha majd a helyzet
végre javulásnak indul – remélhetőleg már jövő évben – a
lehető legkevesebb veszteséggel állhasson helyre az élet.

Napjainkban nagy a betegszám és ezáltal a terhelés.

Szilágyi Balázs

Adventi köszöntők, koszorú és betlehemes
Mivel az idén sajnos nem lehetett közös adventi gyertyagyújtást
tartani, a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár minden
vasárnap 17 órakor tette és teszi közzé az előre felvett köszöntőket, műsorokat, áldott, szép adventet kívánva mindenkinek.
A közösségi ház udvarán egész advent során megtekinthető a
falu adventi koszorúja, a Dekorgona közreműködésével.
Idén 15 éves a csodálatos telki betlehem, amely minden évben,
így idén is karácsonyig látható a Pajta előtt. Köszönet érte Igaz
Imrének és Juhász Katalinnak!
Ebben az évben a Falukarácsony is rendkívüli módon zajlik, a
Székely Betlehemes videója december 24-én lesz
megtekinthető a közösségi ház Facebook-oldalán.

www.telki.hu

13

14

Oktatás

Óvodai hírek - Elérkezett a november
udvarán játékos környezetismereti foglakozáson vettek részt.
Megtudhattuk, hogy mit rejtenek a gombócok, tüskés labdák a
lehullott leveleken és gallyakon, valamint hogy miből készül az
ökörnyál. Szimatoló, párkereső játékot is játszhattunk.
Gyermekeink kíváncsian hallgatták, mi a furcsaságok nyitja, és
ha nyitott szemmel járnak, ők is lehetnek felfedezők és láthatnak
furcsaságokat. Többek között a gubacsokkal és a gubacsfúró
darazsak mindennapjaival is megismerkedtek. A legnagyobb
élményt a darutánc adta, amely nem csak mulatságos volt,
hanem minden porcikájukat megmozgatta. Természetesen a
Madárfiókások sem unatkoztak ezalatt, mert az óvónénik őket is
bevezették a csodák birodalmába, csoportonként különböző,
játékos formában tapasztalhatták meg az ősz szépségét,
érdekességeit, az évszak jellegzetességeit.

Elérkezett a november, amit már nagyon vártunk, mert ebben a
hónapban igen sok érdekes csoportszintű és a szülőkkel
közösen szervezett intézményi szintű program szokott lenni az
óvodában: Márton-nap, Vitamin-hét, adventi vásár, Madarászovi,
Madárfióka program.
Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan ezeket az eseményeket is egy
kicsit másként éltük át, mint szoktuk, de a változás nem jelent
feltétlenül rosszat, csak más szemszögből kell megközelíteni az
adott helyzetet. Az adventi vásár a vírushelyzet miatt elmaradt.
A többi projektnél az idén nagyobb hangsúlyt kapott a meghitt,
csoporton belüli visszaemlékezés, az elmúlt évek közös
élményeinek felidézése, de természetesen minden témafeldolgozás elengedhetetlen része volt az elmélyült kreatív alkotómunka, és a sokoldalú, játékos tapasztalatszerzés. Bebizonyosodott, hogy akkor is lehet jól érezni magunkat, ha nem
tömeges részvétellel valósul meg egy adott program.
A Márton-napi készülődés során minden csoport elkészítette a
lámpását, közben beszélgettünk a Márton-napi szokásokról, legendákról, felelevenítettük a tavalyi tábortűz emlékeit. A
gyerekek számos libás énekesjátékkal, a hagyományhoz kapcsolódó verssel, mesével, történettel, kézműves technikával (pl.
libatoll-párnakészítés), mozgásos játékkal ismerkedhettek meg
a témahét alkalmával.
A Madarászovi program keretében idősebb óvodásaink november 11-én és 12-én „Rejtélyes november” címmel az óvoda
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Novemberben már hagyomány az óvodánkban a Vitamin-hét
elnevezésű programunk. Idén ez is egy kicsit másként zajlott,
hiszen a „Egészséges csemegék-egészséges csemeték - kóstolgató” napunk elmaradt. Ennek ellenére igen változatos
tevékenységeket szerveztek az óvónénik a csoportjaikban. Volt,
ahol az egészséges ételek kerültek előtérbe, a tej-, gyümölcs-,
zöldségfogyasztás fontossága, volt, ahol az egészségvédelem
foglalkoztatta a gyerekeket. Fontosnak tartottuk, hogy
foglalkozzunk a gyerekek nyelvén a vírushelyzettel kapcsolatos
kérdéseikkel is. Meghallgassuk, ők mit gondolnak, éreznek ezzel
kapcsolatban, hiszen az ő mindennapjaikat is meghatározza az
új szabályokhoz való alkalmazkodás.
A november hónap egy nevelés nélküli munkanappal indult,
ahol mi felnőttek megbeszélhettük az eddigi tapasztalatainkat,
nehézségeinket. Fontos, hogy a mindennapi megfeszített
munka után eszmecserét tudjunk folytatni a kollégákkal, szakemberekkel. Nagyon nagy segítséget kaptunk a pszichológusunk interaktív előadásából, ami az „Érzelmi intelligencia
gyakorlati alkalmazási lehetőségei az óvodában” címet kapta. Az
érzelmi intelligencia az életben való boldogulás, az iskolában, a
munkában való sikeresség előrejelzésének mércéje lehet.
Önmagunk elfogadása, szeretete, tisztelete az alapja annak,
hogy másokat is szeretni tudjunk. Ha a saját magunkkal kapcsolatos érzéseink pozitívak, akkor könnyebb szembenézni a kihívásokkal, ha azonban leértékeljük magunkat, a félelem és a
tehetetlenség uralkodhat el rajtunk. A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről is kaptunk segítő gondolatokat,
illetve gyakorlati útmutatót az optimális fejlődés elősegítésére.

Oktatás
A Covid-járványhelyzet miatt otthon töltött időszak sok család
számára megnövekedett feszültséget, terhet idézett elő. Az
odafigyelés, empátia, türelem sokat segíthet ebben az időszakban. A pszichológiai vizsgálatok közül a „Három kívánságtesztek” tapasztalatai is megmutatták hogy a gyermekeket is
komolyan foglalkoztatják a vírushelyzet miatt kialakult változások. Több gyermek is vírussal kapcsolatos kívánságot nevezett
meg, ami jelzi szorongásukat, bizonytalanságukat: „Azt
szeretném, hogy a koronavírus menjen el”, „Azt kívánom, hogy
találják fel a vírusra az oltást”,„Azt akarom, hogy a családom sose
legyen beteg, és én se legyek beteg”.
Az előadás végén a mindennapi életbe beépíthető gyakorlati
lehetőségeket próbálhattunk ki játékos formában. Nagyon jó
volt a közös játék a kollégákkal, ezek a lehetőségek számunkra is
nagyon fontosak, hiszen a feltöltődésünk, az új ismeretek
elsajátítása mind-mind a gyerekek fejlődését szolgálják. Az
„Érzelem-mese társasjáték”, vagy a „Tanuljunk az érzelmekről!” –
érzelmi intelligencia fejlesztőcsomag játékai segítségével a
gyerekek kibeszélhetik saját érzéseiket ezekkel a helyzetekkel
kapcsolatban és megismerhetik másokét is. Ezeket a játékokat a
szülőknek is bátran ajánljuk, továbbá a mesekönyvek közül e két
gyöngyszemet: Kádár Annamária „Lilla és a Tündérbogyó”, illetve
„Lilla és a Tündérbogyó kincset keres” című kiadványait.

Tájékoztató a gyermekek további egy évig
történő óvodában maradásának
lehetőségéről
Kedves Szülők!
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő
vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A tanköteles-korú gyermekek további egy évig történő
óvodában maradásához az Oktatási Hivatalhoz a
2021/2022-es tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021.
január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd
benyújtani.
A témával kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján kaphatnak részletes információt: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Iskolai hírek
Kiemelkedő eredmények a Bolyai-matekversenyen
A Bolyai Matematika Csapatverseny az idei tanévben a járványügyi helyzetre való tekintettel online került megrendezésre. A
Pest megye - Délnyugat körzeti fordulóban iskolánk két csapata
is kiemelkedő eredményt ért el.
A tavalyi sikert megismételve első helyen végzett, és így bekerült az országos döntőbe a 4.a osztály „Nyilvánvaló” csapata.
Tagjai: Brickner Marcell, Cserhalmi Nóra, Földváry Júlia és Varga
Marcell. Felkészítő tanárok: Haasné Varga Erzsébet, Illyés Andrea.
A csapatversenyen 2. helyezést értek el: Lengyel Martin, Pallos
Kata, Csizmadia Ferenc és Vida Lilla 5.b osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Sütő István.
Büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk a szép eredményekhez!

www.telki.hu

15

16

Oktatás
Fizika Roadshow, Egészségprogram
November 24-én a felső tagozatos diákjaink online kísérleti
bemutatón, Fizika Roadshow-n vettek részt, amelyet az ELTE
Fizikai Intézete szervezett.
Mind a tíz alsós osztályunk részt vett az Egészségprogram
keretében szervezett online interaktív órákon, amelyek témái: az
egészséges táplálkozás és életmód.

Szépen menetel a BSC U12-es kosárlabda
csapata
A BSC U12-es (gyermek) kosárlabda csapata a Pest Megyei
Kosárlabda Szövetség által kiírt bajnokságban versenyez, és
idén szép eredményeket ért el, jelenleg az induló 28 csapat
között az előkelő 6. helyet foglalja el. Ezt úgy sikerült elérni, hogy
az idei bajnokságban lejátszott mérkőzéseink közül hatból ötöt
sikerült megnyerni.
Külön érdekessége a csapatnak, hogy 6 pátyi és 6 telki iskolába
járó gyermek a tagja (és egy budakeszi, akinek jelenleg sérült a
lába). Edzeni közösen edzünk a Telki Sportcsarnokban, hetente
háromszor. A sikereket annak is köszönhetjük, hogy mindenki
rendszeresen jár a szuper körülményeket biztosító létesítménybe, ahol aktívan részt vesznek az edzéseken.
Mivel a mérkőzéseken minimum 10 és maximum 12 fővel jelen
kell lenni, így önállóan egyik település sem tudott volna csapatot kiállítani, így közösen viszont alakul a jó szereplés. Egyik a
másik nélkül semmire sem menne. Mindkét település, mindkét
iskola büszke lehet rájuk.
Eddigi eredményeink:
BSC – Herceghalmi Tigrisek 63:38
Százhalombattai KSE – BSC 39:51
Herceghalmi Tigrisek – BSC 48:41
Szentendrei KSE – BSC 27:47
BSC – Radobasket BDSE/A 99:14
Repülő Mókusok – BSC 57:72
Ezek azért is szép eredmények, mert nézők, szurkolók nélkül
kénytelenek ők is játszani meccseiket, mint a nagyoknál, itt is
üres a lelátó.
A csapat tagjai narancsszínben:

Negyedik hely az anyanyelvi csapatversenyen
A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen 4. helyet szereztek a 4.b
osztályból: Csernus Johanna, Márkli Abigél és Sturdivant
Hajnalka.
Felkészítő tanáruk: Csörgőné Szőnyegi Viktória.
Gratulálunk!

2020 december

Első sor: Ádám Benedek (2010), Iván Tamás Maxim (2010), Simon
Mátyás (2011), Horváth Gábor Zsombor (2009), Szűcs Máté
(2009)
Második sor: Horváth Márton (2009), Kanalas András (2009), Kis
Botond (2009), Gebri Botond (2009), Fenó Roland (2009), Terényi
Marcell (2009)
További sok sikert a csapatnak!
Karskó János
edző

Hirdetés
Kultúra

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!

A telki patika ünnepi
nyitvatartási rendje
Az Ágnes Gyógyszertár az alábbiak szerint tart nyitva az ünnepi
időszakban:

December 21. (hétfő) 8.00-18.00
December 22. (kedd) 8.00-16.00
December 23. (szerda) 8.00-18.00
December 24-27. ZÁRVA
December 28. (hétfő) 8.00-18.00
December 29. (kedd) 8.00-16.00
December 30. (szerda) 8.00-18.00
December 31. (csütörtök) ZÁRVA
Január 2. (szombat) 9.00-12.00
A gyógyszertár munkatársai boldog karácsonyt és egészséges
új esztendőt kívánnak!

GÓLYAHÍR
E hónapban született:

Deák Péter és Rozgonyi Bianka 2. gyermeke: Olivér Péter
Horváth Péter és Kazinczi Zsuzsanna 1. gyermeke: Sára
Lisztes Tamás és Szalma Zsófia 3. gyermeke: Róza

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 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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