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Polgármester naplója
Újjáépülő kapcsolatok
Lecsengőben van a járvány
harmadik hulláma, jelentős a
védettséget élvezők, a beoltottak száma, megkezdődött
a járvány utáni élet, az újraindítás. Ennek legfontosabb
jele a járvány elleni védekezés
intenzitásának csökkentése, a
korlátozások enyhítése, sok
esetben megszüntetése. A
járvány azonban nem tűnt el
végleg, és főként nem tűnt el
a nagyvilágból. Az óvatosság
és körültekintés továbbra is
indokolt – egyéni viselkedésünk tekintetében is, különösen, ha még nem vagyunk
beoltva és társadalmi léptékben is. Ennek az óvatosságnak a jeleként tekinthetünk arra a
döntésre is, hogy a különleges jogrend továbbra is fennmarad,
és érvényes jó néhány olyan védelmi intézkedés, amit a döntéshozó indokoltnak tart.
Az élet újraindulásának jelei Telkiben szívmelengetően mutatkoznak meg. A helyi kisközösségek, civil szervezetek a lehető
leggyorsabban reagáltak. A KOKUKK Egyesület falutakarítást
szervezett, a gördeszkás fiatalok felújították, lefestették a
gördeszka-pálya elemeit, a Pipacs Galéria kiállítást szervezett,
megkezdődött az utoljára több éve megrendezett bográcsparti
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újraszervezése, felélénkült a sportélet, és még civil szervezésű,
jótékony célú sporteseményt is rendeztek a nyitás utáni napokban. Számtalan kisebb-na-gyobb további esemény, közösségépítő kezdeményezés bontogatja szárnyait, és a kisközösségek
megkezdték visszatérésüket. Egy kényszerűen szunnyadó
közösség így kel életre.
Ezt az újjászületést igyekszik az önkormányzat is támogatni.
Segítjük a civil kezdeményezéseket az igényelt módon és
mértékben, kiírjuk az önszervező közösségeket támogató
pályázatokat, illetve az önkormányzat és intézményei által
szervezett közösségi, kulturális és sportesemények is újraindulnak.
Hamarosan itt a nyár. Bízom benne, hogy az előző év hasonló
időszaka megtanított minket a szükséges óvatosságra, és az idei
ősz a tavalyitól eltérően nem egy újabb járványhullámmal indul.
A szükséges körültekintés mellett az oltások jelentik a legfontosabb segítséget abban, hogy ősszel végleg kijelenthessük,
hogy véget ért egy hosszú, sok áldozatot és nehézséget
követelő időszak. Kérem és javaslom, hogy aki még nem oltatta
be magát, tegye meg! Kérem és javaslom, hogy a közelgő nyár
élvezete mellett a szükséges óvatosságot se feledjék! Köszönöm
minden kisközösségnek, hogy példát mutatnak, és a lehető
legjobb eszközzel kezdték meg a nyitást, az emberi kapcsolatok
újjáépítésével.
Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat
Kultúra

Beszámoló polgármesteri döntésekről
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 döntései
(amelyek a képviselő-testülettel előzetesen egyeztetésre
kerültek) az alábbiakban olvashatók. Bővebb beszámoló a
Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a
Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Kerékpárút-felújítási pályázat, ajánlatkérés
Telki Község Polgármestere eredményesnek nyilvánította a
Magyar Falu Program keretében támogatásban részesített, az
önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárút (Muskátli utca és
Rozmaring utca közötti szakasz) felújítása tárgyú pályázatot, és
döntött arról, hogy az egyedüli érvényes pályázatot benyújtó
Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. ajánlatát hirdeti ki győztesnek. A
polgármester döntött továbbá a felújításhoz kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről.

A BÖT Társulási Megállapodásának
módosítása
Perbál település kezdeményezte kilépését a Budakörnyéki
Közterület-felügyelet ellátási területéből, mivel az ellátást más
keretek között kívánja megoldani. A döntés a Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását igényelte, amelyet Telki Község Polgármestere elfogadott.

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
A polgármester elfogadta a Budaörsi Rendőrkapitányság
vezetőjének az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. (A beszámoló
kapcsán született cikkünk előző számunkban és a Telki Portálon
volt olvasható.)

Tüdőszűrés
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2021. június 15-e és
június 18-a között tüdőszűrésre kerül sor Telkiben.
A tüdőszűrés helye: Pipacsvirág Általános Iskola, Tornacsarnok
előtér (megközelítés a Muskátli utca felől)
A szűrés ideje:
2021. június 15. (kedd) 8.00 - 18.00
2021. június 16. (szerda) 8.00 - 18.00
2021. június 17. (csütörtök) 8.00 - 18.00
2021. június 18. (péntek) 10.00 - 18.00
A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve azoknak
a 18 év felettieknek, akik valamely – 18/1998. (VI.3.) NM rendelet
szerinti – rizikócsoportba tartozó munkát végeznek, így számukra a
munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés.

Hozzájárulás rendőrkapitány kinevezéséhez
A polgármester a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§
(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján támogatta Dr.
Öveges Kristóf r. ezredesnek a Budaörsi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői kinevezését.

Járványügyi intézkedések módosítása
A polgármester a helyi járványügyi intézkedések részeként a
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helyiségeinek
használatánál a következő létszámkorlátokat határozta meg:
Pajta - 60 fő, nagyterem - 40 fő, kisterem - 10 fő, sportcsarnok legfeljebb két osztásban, osztásonként legfeljebb 45 fő.
szb

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak
csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatra és
véleményezésre van szükségük. Az alkalmassági vizsgálat
keretében végzett szűrésről néhány napon belül szakorvosi leletet
adnak ki.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de ahhoz beutaló
és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által
kötelezetteknek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Kérjük a megjelenéskor a személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint
az előző évben kapott tüdőszűrő igazolványát vigye magával!
A vizsgálat előtt, az épületbe való belépéskor a mindenkori
járványügyi szabályok betartása kötelező!
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. Panasz
nélkül is lehet beteg!
Telki Önkormányzat
www.telki.hu
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Megújuló Energia Közösség – mit
adhat nekünk egy „zöldebb” Telki?
A 21. század elején számos város vállalkozott fenntartható
közösségek építésére, de eleinte sokuk megakadt. Mostanra viszont már több ország kiérlelte a jó példáit és így a zöldebb
közösségek iránti törekvések újjáéledtek – nem csak a sűrű,
városi területeken, hanem a vidéki falvakban, az egyetemeken
és az üzleti parkokban is.
Az erősödő klimatikus kitettség a lakosságot általában is a széndioxid-lábnyom csökkentésére sarkallja, a multinacionális közszolgáltatókkal szemben növekvő bizalmatlanság, a helyben
történő vásárlás népszerűvé válása és a megosztásos gazdaság
közvetlen folyamatai pedig mind arra ösztönzik a polgárokat,
hogy az Európai Unió új direktíváit kihasználva mozdítsák elő a
közösségi decentralizált energetikai piacot, jelentős lépést téve
egy zöldebb világ felé.
Az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és az energiahelyettesítés terén alkalmazott technológiák új lendületet adtak
a tényleges megvalósulásnak, és több kapcsolódó terület –
építőipar (passzív házak), közlekedés (e-mobilitás) – is felzárkózott a zöldítési folyamat mellé.

Lehet építeni arra, amiben amúgy is jók
vagyunk
Telki településfejlesztési koncepciójának egyik fontos
alapeleme az ipari terheléstől mentes, zöld lakókörnyezet
megóvása. A község sajátos adottságai lehetővé teszik, hogy
településünkön érdemi környezettudatos fejlesztések megvalósulhassanak. Telki lakói láthatóan elkötelezettek abban, hogy az
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével helyi szinten is
mérsékeljék a klímaváltozás kockázatát, mivel a háztartásokban,
a közlekedés során és a középületekben egyre nagyobb arányban kap szerepet a megújuló forrásból származó energia
használata.
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Korábban több alkalommal vizsgáltuk meg a környezettudatos
energiafelhasználás lehetőségeit, azonban a természeti, technikai adottságok és a finanszírozási környezet eddig nem tették
lehetővé, hogy érdemi lépést tegyünk e tekintetben. A technológia azonban sokat fejlődött és egy különleges lehetőség
révén elképzelhető, hogy településünk elsőként lehet részese
egy komplex megoldás megvalósításának.
A település jelenlegi adottságai lehetővé teszik, hogy a már
meglévő napelemekkel rendelkező családi házak és a sűrűbb
elhelyezkedésű, telepszerű utcatömbök összehangolásával,
valamint a vállalkozások bevonásával egy úgynevezett mikrohálózatot hozzunk létre. Néhány technológiai újdonság – akkumulátoros tározók, hibrid-inverterek, okosmérők, járműtöltési
berendezések – telepítésével pedig máris piacképes, „rugalmas
és okos” energiaközösséggé válhatunk. Sőt, mindezek által
lehetőség kínálkozik a hatékony és üzletileg is megtérülő
megújuló energetikai lakossági vagy kisközösségi befektetésekre is!

A lehetőségek kapujában
Telki Község Önkormányzata megkezdte egy, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által támogatott megújuló energia
mintaprojekt előkészítő munkálatait, megvalósíthatósági tanulmány készítését. Ez jelenleg a kidolgozási szakaszban van, ahol a
közösség a támogatás elnyeréséhez szükséges cselekvési
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küszöb eléréséért dolgozik. A cél annak megvizsgálása, hogy
kistelepülési léptékben hatékonyan megvalósítható-e a
mintaprojekt. A tanulmányt teljes egészében külső támogatásból finanszíroztuk.
A tervezett projekt keretében létrejövő rendszer a középfeszültségű hálózat trafóihoz telepített akkumulátoros tárolókkal biztosíthatja majd azt, hogy a kereskedővel megállapodott tarifáért
adott mennyiségű energiát vásárolhassunk. De nem többet és
nem kevesebbet! Sőt, lehet olyan pozíciónk is, amikor mi adunk
el, akár a kereskedőn keresztül vagy a csoporton belül. Az új rendeletek szerint ilyen rendszer birtokában akár saját magunknak
is termelhetünk vagy vásárolhatunk olcsóbban energiát.
Természetesen a családok és a kisvállalkozók egyaránt igénybe
vehetik ezt a kedvezményes lehetőséget, de akár a település
saját közösségi közlekedését kiszolgáló elektromos buszok
töltése vagy más hasonló cél is lehetővé válhat a projekt révén.

Milyen partnereink vannak és lehetnek
ebben a folyamatban?
A finanszírozási hátteret jelenleg az Innovációs és Technológiai
Minisztérium biztosítja. Partnerünk az ELMŰ, aki eddig is szolgáltatta az energiát (de nem tőle vásároljuk), és további szereplő
lehet az a kereskedő, aki a közösségi energia iránti
elkötelezettséggel vállalja a közösség által termelt, tárolt és
megosztott energia kezelésének, optimalizálásának feladatát.

Milyen megtakarításokat hozhat a projekt
a lakosság számára?
A megújuló energia közösségek az európai gyakorlatok szerint
kétféleképpen tudnak megtakarítást elérni a rugalmas
fogyasztási képességükkel:
•

A kereskedőn keresztül a rövid határidős idősoros
szerződések és a technológiai beépítettség függvényében
az olcsóbb áram vételével.

•

Az elosztói hálózat szolgáltatója a közösség rendszerének
kiegyensúlyozott terhelése során hálózati veszteség-megtakarítást ér el és ennek fejében alacsonyabb mértékű rend-

szerhasználati díjat számol fel. Emellett a megújuló energia
termelők
rendszerszintű
biztonságos
fogadására
kötelezettek lévén jelentős hálózatfejlesztésre kötelezettek,
azonban a rugalmas fogyasztásra képes közösség lehetővé
teszi ezen beruházások elkerülését, amelyért cserébe szállítási árkedvezményt kaphat.

Mit is jelent ez a számok nyelvén?
A település jelenleg összesen 7,3 GWh/év fogyasztással rendelkezik, ami mai árakon 383 millió forintba kerül. Ez egy minden
helyi lakót, vállalkozást érintő összeg, amiből a projekt révén
akár évente mintegy 76 millió forintot lehetne megtakarítani.
Ráadásul ez a projekt mindenkit érintene, nem csak azokat,
akiknél valamilyen technikai beavatkozás, fejlesztés történik. A
közösség eszközei – tárolók, autótöltők – által minden lakó
élvezhetné az előnyeit!
A fent bemutatott megtakarítás esetén, a számítások alapján
759 tonna szén-dioxid kibocsátás kerülhető el. Egy 50 éves fa
egy idény alatt 68 kg szén-dioxidot épít be a szervezetébe és 55
kg oxigént termel. A mi településünk így olyan környezeti beavatkozást tehetne, mint ha 11 ezer nagy fát telepítenénk. Ez
óriási eredmény lenne!
Első körben Telki Önkormányzata ezért online és levélben is
megkereste a településen napelemmel rendelkező ingatlantulajdonosokat, hogy önként megadott adatokkal segítsék a modellszámítást és a tanulmány elkészítését. Amennyiben a terv
modellszámítása alapján megvalósítható a projekt, és elnyeri
majd a Telkiben élők tetszését, támogatását, a tervezett
eszközök pályázati vagy saját forrásból telepítésre is kerülhetnek, amivel Telki nagyot léphetne a fenntartható, tiszta energiát
használó település irányába.

Amennyiben szeretne más országok példái által további
érdekességeket megtudni, látogasson el a https://energy4all.co.uk/ weboldalra!
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Képriport a telki sportcsarnokról
Íme, a Modulart fantasztikus fotói a tavaly ősszel átadott
telki sportcsarnokról!
A 2020. szeptember 5-én átadott, 25×45 méteres küzdőterű
sportcsarnok a látvány-csapatsportok támogatási programjának
keretében épült meg. A minden igényt kielégítő, településképi
szempontoknak maximálisan megfelelő komplexum megvalósításához szükséges források túlnyomó részét az Magyar
Labdarúgó Szövetség biztosította, ám az átadást követően Telki
Község Önkormányzatának tulajdonába került.

Sportoljon Ön is az új sportcsarnokban!
Bár a nyár folyamán táboroknak is helyet ad, az iskolai szünet
miatt a legmelegebb évszakban a szokásosnál több szabad
időpont áll rendelkezésre, így minden sportolni vágyót arra
buzdítunk, hogy érdeklődjön a terembérlési lehetőségekről
Frész-Tóthné Egri Eszter sportkoordinátornál, és tapasztalja
meg, milyen érzés a létesítményben pályára lépni! (Tel:.: 06-70674-3799)
A sportcsarnok beosztásáról, házirendjéről és a terembérlésről a Telki Portál Közösségi Ház és Sportcsarnok menüpontjában lehet tájékozódni:
https://www.telki.hu/index.php/kozossegi-haz-es-sportcsarnok/sportcsarnok.
A csarnok az aktuális járványügyi szabályok betartásával
használható.
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Mit lehet tudni a telki templom
harangjairól?
A Kossuth Rádió Déli Harangszó című műsorában minden délben hazánk és a magyarlakta területek templomainak
harangjai szólalnak meg és kerülnek bemutatásra, valamint
helytörténeti, vallási, valamint egyháztörténeti leírást is
adnak az adott településről és annak templomáról. Nemrégiben a rádió felvételt készített a telki Szent István Templom
délidőben felcsendülő harangszójáról, amely hamarosan
adásba is kerül. Ennek kapcsán összegyűjtöttük, milyen információk állnak rendelkezésre a templomban található négy
harangról. A szövegért és a fotókért óriási köszönet illeti
Temesszentandrási Kristófot, és az összeállításban nagy segítségünkre volt a templom plébánosa, Harkai Gábor atya is!
A telki Szent István templom egyetlen olyan harangját, amelyik
már az első világháborús rekvirálások előtt is ebben a toronyban
volt, Franciscus Millner öntötte 1802-ben, ami egybeesik a templom építésének kezdetével – ez alapján tehát feltételezhető,
hogy ez a templom eredeti harangjainak egyike. A harangvállon,

Kis harang
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más szóval a harang „tetején” olvasható
karcolt felirat szerint a tömege 147 lb, ami
a korabeli mértékegység, a font (libra)
rövidítése volt abban az időben. Ez 67
kilogrammot jelent, tehát a templom
négy harangja közül ma ez a második
legkisebb. A felső pártázatán körbefutó
latin nyelvű felirat így szól: Franciscus
Millner fudit me Budae anno 1802, ami
magyarul annyit tesz, hogy Franciscus
Millner öntött engem Budán 1802-ben.
(Érdekesség, hogy a harangok az öntési
felirataikon gyakran beszélnek egyes
szám első személyben.) A harang alsó
pártázatán az „in honorem S Antonii de
Padua” felirat olvasható, ami magyarra
fordítva azt jelenti, hogy Páduai Szent
Antal tiszteletére. A szöveg fölött, a
harang palástján a szent domborműve
látható, a palást átellenes oldalán pedig

Kisközép harang

Nagyharang
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egy másik relief is van, ami feltehetően
Szűz Máriát ábrázolja, karjában a gyermek
Jézussal. A harangot füles koronával
öntötték, ezzel volt a lengő járomhoz
rögzítve, de a XX. században a koronáját
lefűrészelték és rácsavaroztak egy tárcsát,
hogy könnyebb legyen elfordítani, ha a
nyelv ütései elkoptatják az anyagát.
Sajnos számos harangot hasonló okból
csonkítottak meg az elmúlt száz évben,
többek között középkori példányokat is.
A templom két legnagyobb harangja a
két világháború között készült. A nagyharangot az egyetlen, ma is aktív harangöntő család alapítója, Szlezák László öntötte,
az ő nevelt fia, Gombos Lajos szintén ezt a
mesterséget folytatta, az ő fia és unokája,
Miklós és Ferenc pedig ma Magyarország
egyetlen harangöntő műhelyét vezetik
Őrbottyánban. A nagyharang 287 kg, ami
bele van karcolva a harang vállába, a felső
pártázaton körbefutó díszítés Jézus
Szívét és Mária Szeplőtelen Szívét ábrázoló képekből áll, a paláston pedig a
következő latin és német nyelvű felirat
olvasható: anno domini 1936. Gewidmet
von der r. kath. Kirchengemeinde Telki.
Magyarul: az Úr 1936. évében. Felajánlotta
a telki római katolikus egyházközség.
Alatta ez áll: Öntötte Szlezák László
harangöntő Magyarország aranykoszorús
mestere Budapesten. A palást másik
oldalán pedig a „zur Ehre der Königin und
Schutzfrau Ungarns!” felirat olvasható,
ami magyarul azt jelenti, hogy
Magyarország királynője és védasszonya
tiszteletére. Itt látható Szűz Mária domborműve is a kis Jézussal.

A palást másik oldalán a Szent István király domborműve alatti német felirat
tanúsága szerint ezt a harangot Isten dicsőségére ajánlották fel a telki római
katolikus egyházközség adakozásából
1924-ben, ami németül így hangzik: zur
Ehre Gottes gewidmet durch Spenden
der röm. kath. Kirchengemeinde Telki im
Jahre 1924. Ez a harang szólal meg minden délben.
A legkisebb harang 35 cm alsó átmérőjű,
a tömege nincsen ráírva. Ismeretlen
mester készítette ismeretlen helyen és
időben, de a rögzítés módja és – ha nem
utólag került rá – a fa járma alapján vélhetően 18-19. századi lehet, ugyanis nem
a XIX. század második felétől elterjedt
rögzítő tárcsával öntötték. A palást egyik
oldalán a Szentháromságot jelképező
háromszögbe zárt szem látható napsugarakkal, a másik oldalon pedig egy feltehetően Szent Lőrincet ábrázoló dombormű az alak mellett egy rostéllyal. A
harangot felirat nélkül öntötték, de utólag
a felső pártázatába vésték az „r. k. egyház
Telki 1924.” szöveget. Ez arra utal, hogy
nem egyedi megrendelésre készült,
hanem a mester több egyforma harangot
öntött, amelyeket később értékesített. A
felirat tanúsága szerint a harang 1924ben került a telki egyházhoz.

A második legnagyobb harang alsó
átmérője 70 cm, ezen nincs feltüntetve a
tömege. A paláston látható öntési jelen az
alábbi felirat olvasható: A. 1924 D.
Harangművek Rt. öntött engem
Budapesten F. W. Rincker által. No. 5022.
Tehát a harang 1924-ben készült Rincker
műhelyében és az 5022. sorszámot kapta.

Így szól a harang Telkiben
Telkiben a miséken kívül naponta háromszor, reggel, délben és
este kondulnak meg a harangok: 6-kor, 12-kor és 19 vagy 20
órakor. Szent György naptól (április 24.) Szent Mihály napjáig
(szeptember 29.) 20 órakor szól esténként, az év többi részében
(Szent Mihály naptól Szent György napig) pedig 19:00-kor.
A Szent István templom legkisebb harangja a lélekharang, amit
akkor húznak meg, amikor valaki meghalt. Ezzel jelzik a
településen, hogy valaki eltávozott közülünk, a földi világból. A
harangszó mutatja azt is, hogy gyermek, nő vagy férfi az elhunyt. Ha egy strófát, azaz egy szakaszt (ami kb. 15 másodperc)
csendítenek, azaz harangoznak, akkor gyerek, ha kettőt, akkor
nő, ha hármat, akkor férfi az elhunyt személy.
A harang mindig imádságra hív: a nap kezdetén, napközben és
este is – azért szól, hogy kezdjük és éljük a napunkat Isten jelenlétében. Induljon a nap Istennel, álljunk meg délben, adjunk
2021 május

Nagyközép harang
hálát a hazánkért (hiszen Nándorfehérvár emlékére szól), a nap
addig eltelt részéért, öröméért, elvégzett munkájáért. Este
pedig azért csendül fel, hogy le tudjuk tenni a nap munkáját és
terheit, hálát adva mindenért, amit a nap adott.
A húsvéti időn kívül (Húsvétvasárnaptól Pünkösdig) az ún.
„Úrangyalát”, húsvéti időszakban a „Mennynek királynéját”
mondjuk el a nap zárásaként. Az esti harangszó mindig két
részből áll: az első a hálaadás, a második pedig a halottakért
szól. „Imádkozzunk a megholt hívekért” – mondjuk az első rész
után. Ekkor következik a „Miatyánk” és az „Üdvözlégy!”, a végén
pedig ezt mondjuk: „Adj Uram örök nyugodalmat a megholt
híveknek és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békében! Ámen.”
Hétköznap kétszer, vasárnap pedig háromszor csendül fel a
harang mise előtt. Vasárnap háromnegyed, fél, és negyed órával
a mise előtt, hétköznap pedig fél és negyed órával.
Templomonként változik, hogy a mise kezdetén szól-e a
harang, Telkiben és Budajenőn ez nem szokás.

Közösség

Május, falutakarítás, győzelmek
Úgy látszik, már nagyon a bögyünkben volt az utcai szemét. A
Kokukk által szervezett falutakarításon több mint 60 önkéntes vett
részt 2021. május 8-án, amúgy a győzelem napján.

hulladék-lerakó eltakarításán fáradozott, és a gördeszka-pályát
használó fiatalok is jelezték, hogy összeszedik a pálya környékén a
szemetet.

Összesen öt helyszínen dolgoztak a csapatok. A Tulipán utca
végénél kokukkosok és a Telki Tae-Kwon-Do Klub tagjai (17 fő) számoltak fel egy kiterjedt, évek óta használt illegális hulladéklerakót.
Ahogy az lenni szokott, a kertekből ide hordott ágnyesedék,
kiszáradt fák, levágott fű közé lassacskán sitt, háztartási, sőt, veszélyes hulladék is vegyült! A nyesedéket a helyszínen felaprítottuk és
elterítettük, az egyéb hulladékot elszállítottuk.

Szép munka volt, köszönjük mindenkinek!
Bellon Erika, KoKuKK Egyesület

Az Áfonya utcai szomszédok a Muskátli utcától a budajenői határig,
a főúttól az erdőszélig terjedő nagy területet fésülték át, összesen
16-an. Az utcák nem voltak látványosan szemetesek, bár a főút mellett most is sok volt az autókból kidobált mindenféle hulladék.
Ennek ellenére jó néhány zsák megtelt a séta végére.
A Kórház fasor általában a falu szemetesebb területei közé tartozik.
Szerepet játszik ebben a mély és meredek árok, amelyből nem
könnyű kihorgászni a szemetet, különösen, ha víz is van benne. A
helyzeten most csak ront a közeli építkezések hatása. Az itt dolgozó
csapat (11 fő) több zsákot megtöltött, de a vízben ázó, terjedelmes
építőipari hulladék zömét minden próbálkozás ellenére sem tudták
kiszedni.
Az Öreghegyen 10 önkéntes csatlakozott a falutakarításhoz. Az
utcák most nem voltak rossz állapotban, kevés hulladék gyűlt össze.
Meglepő módon hasonló volt a helyzet az iskola – óvoda - Muskátli
üzletközpont - Príma-csomópontban is, ahol 8-an jöttünk össze.
Emlékeim szerint ez a környék máskor sokkal rendetlenebb szokott
lenni. Viszont mindenütt rengeteg cigarettacsikk éktelenkedett.
A falutakarítás előtti héten egyszemélyes kommandóként Miskolczi
Tamás rótta a falut, és a közterületen itt-ott lerakott sittet, autógumikat gyűjtötte össze nagy mennyiségben, majd a Tulipán utcában
kitermelt hulladék elszállításában is a segítségünkre volt.
A zöldhulladék ledarálását, az összegyűlt hulladék konténerbe
rakodását a Hambuch Bt. végezte társadalmi munkában. Ez óriási
segítség volt, mert összesen több mint 8 köbméter hulladék gyűlt
össze, közte rengeteg sitt, aminek a megmozgatása kézi rakodással
kemény munka lett volna.
A konténer költségeit (várhatóan kb. 100 ezer Ft) az önkormányzat
állta.
Végül megemlítem, hogy a Kokukk által szervezett akció mellett
mások is dolgoztak a közterületek csinosításán. Az Orgona utcában
a rézsűt hozták rendbe az ott lakók, volt, aki a kertje mögötti zöld-
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Aranyszabályok online vásárláskor

A biztonság kiemelten fontos akkor,
amikor a világháló használatával rendelünk meg egy terméket vagy szolgáltatást. Íme, a rendőrség hasznos tanácsai az online vásárlásokhoz!
Csak megbízható helyről vásárolj! Olyan
márkát és boltot válassz, amit ismersz,
kipróbáltál korábban és ellenőrizd az
egyéni eladók értékelését a weboldalakon (pl. Amazon, Ebay)!
Ellenőrizd, hogy vannak-e visszatérő
panaszok! Mielőtt vásárlás előtt megadod
a bankkártyád adatait egy szolgáltatónak,
ellenőrizd, hogy van-e mód a szolgáltatás
lemondására!
Sok keresőoldal rákérdez a kártyaadatok
tárolására. Gondold át, mielőtt döntesz és
legyél tisztában ennek kockázatával!
Győződj meg arról, hogy az adatküldés
megfelelően védett legyen! Ellenőrizd a
lakat szimbólumot az URL előtt és
használj HTTPS és SSL protokollt az internetes keresések során!
Mindig ments el minden dokumentumot
az online vásárlásoddal kapcsolatban!
Ezek szükségesek lehetnek a vásárlás idejének és körülményeinek a bizonyítására,
hogy kifizetted a terméket.

2021 május

Ha online vásárolsz, ne küldj előre pénzt
senkinek! Ha van rá lehetőség, utánvéttel
rendelj!

(Verified by Visa/MasterCard Secure
Code)

Soha ne küldd el a kártyaszámod, PIN
kódod vagy más kártyaadatod e-mailben!

Ha e-mailben küldöd el valakinek a
bankkártya adataidat, azt csak titkosított
e-mailben tedd!

Csak hiteles online oldalakról vásárolj!

Forrás: police.hu

Közérdekű
Soha ne menjen el tétlenül a földön fekvő
ember mellett!
...mert ezzel akár életet menthet!
Az utcán járva bárkivel előfordulhat, hogy
földön fekvő, magatehetetlen embert vesz
észre. Soha ne menjen el mellette segítségnyújtás nélkül!
Igen, lehetséges, hogy alkoholt fogyasztott
és „kifeküdt” az utcán, DE lehet, hogy nem
ez az oka!
Lehet, hogy kábítószert fogyasztott, és attól lett rosszul, DE lehet,
hogy nem azért!
Bármi is legyen az oka annak, hogy egy ember az utcán fekszik, –
anélkül, hogy az okát keresné – lépjen oda hozzá, szólítsa meg,
kérdezze meg, hogy miben és hogyan segíthet neki! Eszméletlen,
esetleg már élettelen emberhez haladéktalanul hívjon segítséget!

Hívja a 112-es segélyhívó számot, amelyen elmondják, hogy Ön
helyben mit tehet a földön fekvő emberért, illetve útnak indítják
a szakszerű ellátást nyújtó mentőcsapatot.
Minden állampolgárnak kötelessége segítséget nyújtani olyan
személy részére, akinek az élete vagy testi épsége veszélyben
van! A Büntető Törvénykönyv Segítségnyújtás elmulasztása cím
alatt meghatározza, hogy milyen büntetés jár annak, aki e kötelességének nem tesz eleget.
Ne legyünk előítéletesek, bárkivel előfordulhat, hogy valamilyen
ok miatt rosszul lesz az utcán, segítsünk egymásnak!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Visszaállt az első ajtós felszállási rend a
Volánnál
2021. május 1-jétől szombattól ismét lehet jegyet vásárolni a
Volánbusz járatain az autóbusz-vezetőktől, visszaállt a fedélzeti
jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend.
A járatokon az első üléssorok továbbra sem használhatók,
maradt azok kordonos lezárása. A száj és az orr maszkkal való
eltakarása ezentúl is mindenki számára kötelező a Volánbusz
valamennyi járatán és utasforgalmi létesítményében.
A járványhelyzetre való tekintettel, illetve a személyes érintkezések csökkentése érdekében a közlekedési társaság kéri utasait, hogy lehetőség szerint elektronikus úton váltsák meg
jegyüket, bérletüket.
A Volánbusz továbbra is arra kéri utasait, hogy láz és meghűléses
tünetek esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési
eszközöket és tartsák be a járványügyi előírásokat.

Újra nyitva a könyvtár!
2021. május 4-én újra megnyitott a könyvtár a Kodolányi János
Közösségi Házban, így tehát ekkortól már személyesen is be
lehet menni a könyvtárba. A helyszínen történő kölcsönzéskor a
lehető legnagyobb biztonság érdekében szájat és orrot eltakaró
maszk viselése szükséges.
Mivel szeretnének mindenki számára biztosítani, hogy továbbra
is tudjanak könyveket kölcsönözni, ezért aki biztonságosabbnak
érzi az ablakon történő könyvkiadást, annak erre is van
lehetősége. Az emailben vagy telefonon előre egyeztetett
kéréseket visszaigazolás után a könyvtár Csibe Bölcsőde felőli
ablakában lehet átvenni.

Kölcsönzési idő
hétfő: szünnap
kedd: 14:00-17:00
szerda: 9:00-12:00
csütörtök: 14:00-17:00
péntek: 09:00-12:00
További információk:
www.telki.hu/konyvtar
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A Pipacsvirág Iskola aktív szereplő a
BÖT Egészségprogramjában
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
sokat köszönhet a Budakörnyéki Egészségprogramnak és Dr.
Rákosy Zsuzsa szakmai vezetőnek. Az Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet (OKPI) a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulással (BÖT) együttműködve célul tűzte ki a gyermekkori
elhízás, illetve a gyermekek és serdülők körében a dohányzásra
való rászokás megelőzését, valamint a gyermekek lelki
egészségének megőrzését – a programba 2019 tavaszán az iskola is bekapcsolódott.
Az Egészségprogram első lépéseként a dohányzás visszaszorítását célzó pedagógusképzést tartottak, amelyen a BÖT
településeiről összesen 28 kolléga vehetett részt. A tanfolyam
gyakorlati haszna az volt, hogy az elsajátított módszertannal
segíteni tudják a gyermekekben a káros szenvedélyekre történő
„nemet mondás” képességének kialakítását. Ennek jegyében
dohányzással kapcsolatos témahét zajlott le az intézményben.
Ezt követően az általános iskolás gyerekek otthoni táplálkozási
szokásaira és fizikai aktivitására vonatkozó komplex felmérésre
is sor került.
A 2018/2019-es tanév végén három alkalommal a BÖT iskolai
sportversenyein vehettek részt a tanulók asztalitenisz, kosárlabda és futball sportágakban, „Mindenki lehet győztes” címmel.
Igazán büszkék lehetünk a telki gyerekekre, hiszen az alsósok és
a felsősök is elhoztak egy-egy első helyezést, jutalmuk egy pingpongasztal és egy asztali foci volt. Az iskolák közötti versenyt
pingpongban a Pipacsvirág nyerte, hiszen az alsó tagozatos
megmérettetésben az első négy helyen iskolánk tanulói szerepeltek, a felsős gyerekek pedig az 1., a 7. és a 8. helyet szerezték
meg a 40 indulóból. A háromnapos sportrendezvény 400 gyermek részvételével valósult meg. A nyertes iskolák (Telki,
Budakeszi, Páty és Nagykovácsi) összesen hatszázezer forint
értékű sportszerekkel gazdagodtak.
A következő tanévben a Budakörnyéki Általános Iskolások
Egészséges Testsúly Programja nyújtott segítséget abban, hogy
a túlsúlyos és elhízott gyermekek elérjék és megtartsák az

egészséges testtömegüket. Az alsó tagozatos testnevelő
pedagógus heti kétszer 45 perces speciális tornafoglalkozást
tartott a délutáni napközi időtartamában. Ezen felül heti egy
alkalommal Korondy Gabriella dietetikus, illetve Dobai Eszter és
Roszmusz Emőke drámapedagógusok tartottak csoportfoglalkozásokat a gyermekeknek az egészséges táplálkozással,
valamint az egészséges testkép kialakításával kapcsolatosan, és
az elhízás lelki okainak kezelése is napirendre került.
Az idei tanévben a BÖT Egészségprogram következő elemei
voltak az online dietetikai előadások az alsó tagozaton, amelyek
mind a 10 osztályban zajlottak 2020 októbere és novembere
során. Az őszi időszakban emellett a Pipacsvirág pedagógusai
újabb szakmai továbbképzésen vehettek részt.
2021 tavaszán az eddigi talán legérdekesebb kihívásra is sor
került a „Lépéssel nyerhetsz” programban. A versenyben az
iskolák 40.076 kilométernek megfelelő lépést igyekeznek összegyűjteni gyaloglás, kocogás vagy futás formájában, így „megkerülve” egyszer a Földet. A kilométerek gyűjtésébe az iskola
tanulóin kívül csatlakozhatnak az iskola tanárai, valamint barátok, családtagok, ismerősök, a település lakói. Igazi közösségformáló esemény ez!
A BÖT Egészségprogramban a Pipacsvirág iskola már harmadik
éve dolgozik együtt Dr. Rákosy Zsuzsa szakmai vezetővel, akinek
személyisége, ötletei, lelkesedése és kedvessége garancia a sikerre.
Az elmúlt három évben iskolánk pedagógusai közül a munkát
szervezték és segítették: Doktor Anita, Egerszegi György, Freili
Szilvia, Fülöp Ottilia, Hajnal-Dobai Borbála, Horváthné Toldi
Szilvia, Kostka Ágnes, Pozsgai Szabina, Répásiné Láng Lívia, Vági
Viktória és Vincze Gabriella.
Köszönet jár mindenkinek a lehetőségért, a megvalósításért és a
sikerért!
Farkas Judit
igazgató

Lépjünk az iskoláért!
A „Lépéssel nyerhetsz” kihívásban e cikk születésekor a környék iskolái közül az első
helyen állunk! A verseny ugyanakkor nagyon kiélezett, és még sok kilométerre van szükség a cél eléréséhez, ezért kérjük, akinek csak kedve van Telkiben, töltse le az applikációt
és csatlakozzon!
A verseny állása itt követhető nyomon: https://magadertsportolj.hu/iskolak-toplistaja/
Részletek a plakáton és itt: https://magadertsportolj.hu/lepessel-nyerhetsz-kihivas-tanintezmenyeknek/
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Oktatás

A Telki Zöldmanó Óvodai hírei
A világon szinte mindenütt ünnepelnek valamilyen tavaszi
ünnepet. Hazánkban is akad jó néhány, amely erre az évszakra
esik. Alig várjuk, hogy melegebbek legyenek a nappalok, zöldbe
boruljon a természet, nyíljanak a virágok, hallgathassuk a
madarak énekét, beültessük a kiskerteket, kiránduljunk, és élvezzük a csábító napsugár simogatását, a természet újraéledését.

A jeles naphoz kapcsolódóan sok lehetőség adódott a játékos
tapasztalatszerzésre. A kerti szerszámok használatával a magaságyások előkészítése, az ültetőládák földdel való feltöltése, a
palántázás, a veteményezés, a homokszobrászat (cica), saját
készítésű földgömb puzzle mind-mind számos ismerettel
bővítette a gyermekek tudását, fejlesztette kreativitásukat és
kézügyességüket.

A Föld napja – Április 22.
1970-ben az Egyesült Államokban kezdődött az a megmozdulás, amely felhívta az emberek figyelmét a Föld és közvetlen
környezetünk megóvására. Ennek hatására fontos törvények
születtek a levegő és a vizek védelmére és új környezetvédő
szervezetek alakultak.
A környezetbarát, fenntartható társadalom megvalósításához
szükség van arra, hogy már gyermekkorban elkezdjük a
környezettudatos gondolkodás kialakítását. Óvodánk nagy
hangsúlyt fektet a „zöld” szellemben való nevelésre.
Ovisaink már rengeteg ötletet fel tudnak sorolni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan védjük környezetünket. Van olyan család,
akinek elektromos gépkocsija van vagy a háztetőn napkollektora. Az újrahasznosítást és szelektív hulladékgyűjtést is sokan
ismerik. Tisztában vannak azzal, hogy a gyárak szennyezik vizeinket és a vegyszerek károsak. Már a kisebbek is tudják, hogy el kell
zárni a vízcsapokat és nem szabad pazarolni az élelmiszereket.

Végre óvodánkban is fogadhatjuk a gyermekeket! Azonban ez a
hónap még egy kicsit felemásan telt, mert ahogyan általában
mindenki, az óvodás gyermekek szülei is megfontoltak,
óvatosak, így még sok kisgyermeket tartanak otthon
járványmegelőzés miatt. Az áprilisra tervezett programjainkat
ugyanilyen körültekintéssel szerveztük meg, amelybe az otthon
maradt gyermekek is be tudtak kapcsolódni, hiszen ebben a
hónapban is összeállítottunk ajánlásokat a családok számára.

Óvodánkban a Föld Napja hagyományos ünnep. A csoportokban évről-évre játékosan, ugyanakkor kiemelt fontossággal
tevékenykedtünk a gyermekekkel. Életkoruknak és kíváncsiságuknak megfelelően különböző érzékenyítő játékokkal,
mozgásutánzó mondókákkal keltjük fel érdeklődésüket a téma
iránt. Magaságyásokba ültetünk, kísérletezünk, megfigyelünk.

A Madarászovis foglalkozáson új élményekkel, érdekes tapasztalatokkal lettek gazdagabbak a résztvevő gyermekek.

Balázsi Izabella és Kerék Zsuzsanna
Tengelice csoport
www.telki.hu
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Sikeresen szerepeltek a bajnokságban a
telki kosarasok
A BSC (Ball Sport Club) kosárlabda egyesület évek óta jelen van
Telki és Páty településeken is. Ebben az évben a Pest Megyei
Kosárlabda Szövetség által szervezett bajnokságban mindkét
(U11 és U12) Telkihez kötődő csapata bejutott a megyei legjobb
3 közé – 27, illetve 24 csapat közül.
Nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat az új Telki
Sportcsarnok felépülése miatt! Ez biztosított számunkra ideális
edzéslehetőséget, hogy felkészülhessünk a bajnoki
mérkőzésekre. A gyerekek edzésre járása példás volt, alig
mulasztottak alkalmat. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat
abban is, hogy a versenysorozat mind a 8 fordulójában
(októbertől havonta) ki tudtunk állni, mindig meg volt a csapatunk, kevesen betegedtek le.
Egy kis statisztika:
-

a „nagyobbak”, a 12 évesek (2009-ben vagy később születettek) 898 pontot dobtak és 757 pontot kaptak a nyolc forduló
alatt.

-

a „kisebbek”, a 11 évesek (2010-2011-ben születettek) 1064
pontot dobtak és 691pontot kaptak a nyolc forduló alatt.

Piacnapok Telkiben
Minden második héten, szombaton délelőtt, a
Pajta-Faluháznál
június 5., 19.,
július 3., 17., 31.,
augusztus 14., 28.,
szeptember 11., 25.,

október 9., 23.,
november 6., 20.,
december 4., 18.

Fokozottan kérünk mindenkit a higiéniai és
járványügyi szabályok, a maszkviselés és a távolságtartás szigorú betartására!
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Előttünk vannak még a hármas döntők, ahol igyekszünk majd
„véghezvinni a lehetetlent”, és megpróbálunk egy bronznál is
szebben csillogó érmet nyerni, de ha ez nem sikerül, én akkor is
nagyon büszke leszek tanítványaimra.

A csapatok tagjai
U12: Kis Botond, Horváth Márton, Fenó Roland, Szűcs Máté
Károly, Ádám Benedek, Gebri Botond, Terényi Marcell, Horváth
Gábor Zsombor, Kanalas András, Iván Tamás Maxim, Simon
Mátyás, Rédey Barnabás, Hevesi Bernard, Simon Sára, Mucsi
Zalán, Ispán Balázs
U11: Iván Tamás Maxim, Simon Mátyás, Simon Sára, Ispán Balázs,
Ádám Benedek, Vida Izabella, Rédey Barnabás, Siba Dániel
István, Hevesi Bernard, van den Akker Lizzy, Jánosi Ákos, Ispán
Petra, Stefán András, Rédei Dorka, van den Akker Liam
Karskó János
kosárlabdaedző

Gyermekfelügyeletet
vállalok!
20 év gyakorlattal,
referenciákkal.
Saját gépkocsival
rendelkezem!
Tel.: 70 947 80 51

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!

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

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Budakeszi város
gyógyszertári ügyeleti beosztása
2021 júniusában a
következőképpen alakul:
június 5., szombat 17.00-20.00 - Póczi Patika
június 6., vasárnap 13.00-20.00 - Póczi Patika
június 12., szombat 17.00-20.00 - Angyal Patika
június 13., vasárnap 13.00-20.00 - Angyal Patika
június 19., szombat 17.00-20.00 - Dió Patika
június 20., vasárnap 13.00-20.00 - Dió Patika

IMPRESSZUM

Ebben a hónapban születtek:

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@gmail.com
telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Jakab Mária Ilona
Koltai Piroska
Mészáros Szilvia
Zimonyi Adrienne

Újfaludi Tamás és Molnár Borbála 1. és 2. gyermeke: Ádám

Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.

június 26., szombat 17.00-20.00 - Park Center Patika
június 27., vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika
A Dió Patika címe: Táncsics Mihály u. 9.

A Póczi Patika címe: József Attila u. 47.
A Park Center Patika címe: Bianka u. 1.
Az Angyal Patika címe: Fő tér 1.

GÓLYAHÍR

és Levente

Gratulálunk!

Következő számunk lapzártája:
június 11.
Hirdetési díjak befizetési határideje: június 11.
Hirdetésfelvétel:
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu

www.telki.hu
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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.
Műszaki ügyintézés telefonon a 06-26-920-802-es vagy a 06-70-429-7267-es telefonszámon lehetséges.
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 lehetséges.
Iratleadás postai úton, vagy csak és kizárólagosan a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges.
Megértésüket ezúton is köszönjük!
Telki Polgármesteri Hivatal

Fontos elérhetőségek a
koronavírus-járvány kapcsán
Hasznos adatok és információk: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
Általános járványügyi információk: https://koronavirus.gov.hu/
Internetes jelentkezés oltásra és információk: https://vakcinainfo.gov.hu/
Oltási regisztráció ellenőrzése: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/
Személyes egészségügyi adatok ellenőrzése: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
Az internetről letölthető és kinyomtatható az a nyilatkozat, amit az oltáskor kérnek. Érdemes kitölteni és oltáskor magunkkal vinni,
mert ez gyorsítja a folyamatot.
A nyilatkozat itt érhető el:
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/_hozzajarulo_nyilatkozat_vedooltashoz_0.pdf
Ilyen nyilatkozat a Telki Polgármesteri Hivatalban is átvehető.
Háziorvosunk elérhetőségei: telefon: 06-26/920-821, 06-20/3722-800 (SMS, Viber, Messenger, WhatsApp), email:
marta.kizer@gmail.com
A rendelő elérhetősége járványidőszakban: https://www.telki.hu/index.php/korona/2383-megvaltozott-a-rendelo-elerhetosege
Általános helyi járványügyi telefonos tájékoztatás: 06-70-674-3656
Konkrét oltási sorrendről, sorban elfoglalt helyről nem tudunk tájékoztatást adni.
Oltási kisokos: https://www.telki.hu/index.php/korona/2334-oltasi-kisokos
Kérjük, hogy a háziorvost az oltásra várók oltási sorrendre vonatkozó érdeklődésükkel lehetőleg ne keressék. Keressék azonban
akkor, ha netán úgy érzik, megbetegedtek vagy bármilyen más egészségügyi problémájuk van! Légúti betegséggel a háziorvost
személyesen továbbra se látogassák meg, csak akkor, ha ezt az orvos kéri, az ezzel kapcsolatos protokoll jelenleg is él.
Kiemelten fontos a járványügyi szabályok betartása:
• Aki csak teheti, maradjon otthon! Kerüljük a nem létfontosságú személyes érintkezéseket!
• Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!
• Tartsunk egymástól biztonságos távolságot!
• Viseljünk mindig maszkot!
• Gyakran és alaposan mossunk kezet!
• Tartsuk be az aktuális korlátozásokat!
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