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Higgyék el, nekem is nagyon 
elegem van a járványból. 
Mégis kénytelen vagyok is-
mét ezzel a témával foglalkoz-
ni, mert várhatóan az őszün-
ket is meg fogja határozni. 

Nézzük a tényeket! 

A világjárvány nem múlt el. A 
mutációk miatt a helyzet nem 
javult, a kitettség és a kocká-
zatok változatlanok. Oltások 
nélkül a helyzet sokkal rosz-
szabb lenne. 

Az országos átoltottság vi-
szonylag magas. E nélkül a jár-

vány akadálytalanul tombolna a magasabb fertőzőképességű 
mutációk miatt. Aki még nem oltatta be magát, annak 
feltétlenül javasolt, hogy minél előbb, ha lehet, még az őszi 
hűvös idő beköszönte előtt megtegye. Ugyanígy javasolt az 
idősek és egészségügyi állapotuk miatt erősen kitettek har-
madik oltása. Ha a helyzet nem változik, idővel várhatóan min-
denki sorra fog kerülni az emlékeztető oltások beadásánál. Telki 
átoltottsága az országos átlag feletti, még úgy is, hogy nálunk 
igen sok a nem oltható korú gyermek. Ez a tény jól tükrözi tár-
sadalmi összetételünket. Ez rövid távon bíztató, de a védett-
ségek már a tél folyamán meg fognak gyengülni. 

A járványügyi intézkedések alapját képező törvényi szabályozás 
nem változott. Továbbra is él az egészségügyi veszélyhelyzet, és 
élnek azok a törvények és részszabályok is, amelyek lehetővé 
teszik a gyors reagálást és a korábban szokásos eljárásoktól való 
eltérést. Ez egyben azt is jelenti, hogy továbbra is élnek azok az 
önkormányzatokra vonatkozó szabályok, melyek jelentős része 

változatlanul meghatározza, olykor korlátozza mozgásterünket. 
Ennek elsősorban a költségvetés, az adó- és díjrendeletek, illetve 
a járványüggyel összefüggő intézkedések, korlátozások tekin-
tetében van jelentősége. Telki helyzete stabil, minden 
intézmény működik, és jelenleg nem látszik olyan probléma, ami 
miatt a szokásos működésünktől el kellene térnünk. 
Természetesen az egészségügyi természetű esetleges védelmi 
intézkedésektől eltekintve. 

Nem tudjuk, mit hoz az ősz. Jelenleg viszonylag alacsony a fer-
tőzöttek száma, így újbóli szigorítások rövid távon nem 
várhatók. Az iskola és óvoda normál rendben kezd működni, 
aztán majd meglátjuk, mit hoz az élet. A szomszédos országok 
többségében már szigorítottak, vagy nem is enyhítettek a korlá-
tozásokon. A szennyvízadatokból már látszik, hogy nálunk is 
elkezdődött a negyedik hullám. Jelenleg maszkot viselni nem 
kötelező. Ugyanakkor nem is tilos. Hasznos a koronavíruson 
kívül az ősszel jelentkező egyéb felsőlégúti betegségek és a 
szeptemberi parlagfűpollen ellen is, úgyhogy bátran hordják, 
csak segíthet. És érdemes felfrissíteni a korábban megszokott 
higiéniai rutinokat is. A különféle védekezések (oltás, maszk-
viselés, távolságtartás, higiénia, stb.) hatása összeadódik 
közösségi léptékben, és hozzájárulhat ahhoz, hogy meddig 
tudjuk különösebb korlátozások nélkül élni hétköznapjainkat. 

Bízom benne, hogy a – minden valószínűség szerint hamarosan 
nálunk is észlelhető – negyedik járványhullámot a korábbiaknál 
is mérsékeltebben fogjuk csak megérezni. Amennyiben ismét 
szükség lesz rendkívüli intézkedésekre, úgy azokra felké-
szültünk. 

Mindenkinek jó egészséget és szép őszkezdetet kívánok! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Adózási felhívás 
Tisztelt Adózók! A helyi adókról szóló jogszabályi előírások 
szerint az adózókat terhelő építményadó és telekadó éves 
összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig kell megfizetni. A gazdálkodó szervezetek 
(ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési 
kötelezettségüket. 

A magánszemélyek részére postai úton megküldött egyen-
legértesítő, illetve az elektronikus ügyintézésre kötelezett 
adózók részére az elektronikus tárhelyükről elérhető adószám-
la-kivonat tartalmazza az adózó konkrét adófizetési 
kötelezettségének összegét. 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra 
kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról 
történő átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel; pénzforgalmi 
bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-
átutalási megbízással (csekk), vagy belföldi bankszámlájáról 
történő átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel lehet teljesíte-
nie. 

Telki Polgármesteri Hivatal 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, orvosi 
eszközök beszerzésére irányuló pályázaton településünk 
1.773.831 Ft-ot nyert el. 

Az összegből 25 db eszköz vásárlására nyílik lehetőség a Telki 
Egészségházban lévő gyermek és felnőtt háziorvosi, valamint a 
fogorvosi rendelő felszereléseinek bővítésére. 

(Képünk csupán illusztráció.) 

Orvosi eszközök beszerzése pályázati 
forrásból

Örömmel értesítjük Telki lakóit, hogy szeptemberben ismét  
segíthetünk bajban levő embertársainknak. 2021. szeptember 
29-én várunk szeretettel minden régi és új véradót. 

Helyszín: Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár, Telki, 
Petőfi utca 2-4. 

Időpont: 2021. szeptember 29., 14:30-18:00 
A véradásra hozd magaddal személyi igazolványodat, TAJ- és 
lakcímkártyádat! 

Szervező: Magyar Vöröskereszt, szakmai partner: Országos 
Vérellátó Szolgálat, további információk: www.veradas.hu 

Aki vért ad, életet ad! 

Újra véradás a közösségi házban
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Végéhez közeledik a kerékpárút 
felújítása 
 

Idén júliusban kezdődött, és a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. 
kivitelezésében az előzetes ütemterveknek megfelelően halad 
Telkiben a Budajenői út melletti kerékpárút Muskátli, valamint 
Rozmaring utca közötti szakaszának felújítása. 

A Magyar Falu Program keretében, 43.512.690 Ft pályázati for-
rásból megvalósuló beruházás munkálatai hamarosan, szeptem-
berben befejeződhetnek, így az ősz folyamán már birtokba 
vehetik majd a kerékpárosok. 

szb 
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2021. szeptember 1-jétől a Volánbusz Zrt. a Telki felé, illetve 
felől tömegközlekedőket is érintő menetrendi módosítá-
sokat vezet be egyes járatain. 

 

Gyorsabban juthatunk el Kelenföldre 
 
A 778-as autóbuszvonal (Budapest, Kelenföld - Biatorbágy - Páty 
- Telki - Budajenő - Zsámbék) egyes járatai a gyorsabb 
Budapestre való eljutás, valamint a vasúti ráhordás biztosítása 
érdekében módosított útvonalon közlekednek, érintve a biator-
bágyi vasútállomást. A Telkin keresztül közlekedő járatok koráb-
ban indulnak majd a korábbiakhoz képest, és a napi 11 db járat-
páron túl egy új reggeli járat is bővíti a kínálatot Telki és 
Budapest között. 

A részletek a menetrendi táblázatban láthatók. 

 

Korábban közlekedik a Pátyról induló járat 
 
A 789-es autóbuszvonal (Budapest - Páty - Telki - Perbál - 
Zsámbék) 7.25-kor Pátyról induló járata szeptembertől 10 perc-
cel korábban, 7:15-kor indul Budajenő felé és a telki megállókat 
is ez alapján szolgálja ki. 

A részletek a menetrendi táblázatban láthatók. 

Öt perccel hamarabb indul egy reggeli 
busz 
 
A 794 Budapest – Budajenő – Perbál autóbuszvonalon, a Széll 
Kálmán térről munkanapokon 5:50-kor induló járat 5 perccel 
korábban, 5:45-kor közlekedik. 

szb 

Menetrendi változások 
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A gépkocsi-feltörések elkerülése érdekében a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az alábbi 
tanácsokat javasolja megfogadni. 
 
Mindig zárják be a gépjármű ajtaját, még akkor is, ha csak rövid 
időre távolodnak el a járműtől! A gépjármű lezárása a zárt 
udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges. 

Mindig ellenőrizzék az ajtók nyithatóságát! Előfordulhat, hogy a 
lezártnak hitt ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem 
megfelelően működnek, illetve a központi zár nem jól 
funkcionál. 

Használjanak a gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a 
jármű parkolását követően helyezzék élesített állapotba azt! 

A gépjárművet lehetőség szerint tárolják zárható garázsban, 
vagy válasszanak őrzött parkolóhelyet. 

Amennyiben a jármű közterületen parkol, válasszanak jól 
megvilágított, nagyobb forgalmú területet. 

Az esetleges autófeltörés kockázatát nagyban csökkentheti a 
területet rögzítő térfigyelő kamera. 

Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban, az autó nem biztonságos 
tárolóeszköz! Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen 
a tolvaj csak a jármű feltörése után veszi észre, hogy nem zsák-
mányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl jelen-
tős anyagi kárt is jelent. 

Személyes iratokat és a jármű okmányait soha ne tartsák a 

személygépkocsiban! Ezek megszerzése további visszaélésekre 
ad lehetőséget. 

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen 
található nyomok megőrzése érdekében ne nyúljanak semmi-
hez és értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es telefon-
számok egyikén! 

Feljelentéssel, bejelentéssel, panasszal kapcsolatban információ 
olvasható a http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel 
oldalon. 

Ne adjon esélyt a bűnözőknek! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

10 Közérdekű

2021 augusztus

Előzze meg, hogy feltörjék autóját! 

Első ajtós felszállási rend a 22-es 
buszcsaládnál
2021. augusztus 14-től hétvégenként és ünnep-
napokon a 22-es, 22A és 222-es vonalakon közlekedő 
autóbuszokra csak az első ajtón lehet felszállni. 

Az első ajtós felszállási rend annak érdekében került 
bevezetésre, hogy kiszűrjék azokat, akik illetéktelenül használ-
nák a járműveket. Felszálláskor az utazni szándékozóknak be kell 
mutatniuk az érvényesített jegyüket, bérletüket, vagy az utazás-
ra jogosító okmányukat a járművezetőnek. A Volánbusz kéri, 
hogy a kényelmes és gyors felszállás érdekében ezt követően az 
utasok haladjanak tovább a jármű hátsó részébe, leszálláshoz 
pedig a hátsó ajtókat vegyék igénybe. 

Az autóbuszon lehetőség van 450 Ft-ért vonaljegy vásárlására, 
ami a vonal teljes hosszán érvényes. A Budapest-bérletek mellé, 
a Budapesten kívüli szakaszra környéki helyközi vonaljegyet 
lehet venni 250 Ft-ért. A Volánbusz kéri, hogy lehetőség szerint a 
pontos összeget készítsék elő, mert a járművezető nem minden 
esetben tud nagyobb címletből visszaadni. A vonaljegyet 
előzetesen, akár mobilapplikáció segítségével is meg lehet 
vásárolni. 

Kép forrása: bkk.hu 



Az új tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
által kiadott intézkedési terv alapján megszűntek a köznevelési 
intézményeket érintő, az épületekbe történő belépésre, 
testhőmérséklet-mérésre vonatkozó szabályok, és jelenléti 
oktatás van az általános iskolákban, így a Pipacsvirág Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában is. 

A 2021/2022-es tanév során is kiemelt fontosságú az alapvető 
egészségvédelmi szabályok betartása. Bár nem kötelező az 
intézményben a szájmaszk viselése, de nem is tiltott, tehát 
egyéni döntésként természetesen hordható. A tanévkezdésre az 
intézményben is lezajlik az arra jelentkező 12 éven felüliek 
koronavírus elleni oltása. 
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Kedves Szülők! 2021 őszén az EMMI által kiadott intézkedési terv 
alapján megszűnnek a köznevelési intézményeket érintő, az 
épületekbe történő belépésre, testhőmérséklet-mérésre 
vonatkozó szabályok. A szülők bekísérhetik gyermekeiket a Telki 
Zöldmanó Óvoda épületeibe. 

A helyi csoportos megbetegedés kialakulásának, és az esetleges 
bezárások megelőzése érdekében azonban az épületbe való 
belépéskor a cipőfertőtlenítő lábtörlő és a kézfertőtlenítő 
használata javasolt. A szájmaszk viselése nem kötelező, de ha 
többen tartózkodnak a folyosókon, ajánlott a használata. 

Ezek mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető 
egészségvédelmi szabályokra. 

További fontos tudnivalók a nevelési év 
kezdésével kapcsolatban 
 
Az óvodai ellátást kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek 
veheti igénybe. Covid-fertőzés esetén a szülőnek bejelentési 
kötelezettsége van az intézmény felé, amit a 06-26-920-814-es 
telefonszámon kell megtennie. Megbetegedés esetén kizárólag 
az orvosi igazolás bemutatását követően lehet igénybe venni az 
óvodai ellátást. 

Egyéb hiányzás esetén kérjük a távollétet előre bejelenteni a 
csoportszobáknál lévő kérelmek, illetve az óvodai honlapról 
letölthető formanyomtatvány kitöltésével. 

Az ágyneműt minden pénteken hazaadjuk, és hétfőn tisztán, 
kimosva, kivasalva kérjük egy nagyméretű szatyorban vissza-
hozni. Megbetegedés esetén a betegség bejelentésének napján 
az ágyneműt és a gyermeköltözőben tárolt összes holmit 
(váltóruhákat, váltócipőt…) haza kell vinni, majd a gyógyulást 
követően tisztán kérjük azokat visszahozni. 

Az óvoda épületeibe babakocsit, a hatályos tűzvédelmi előírá-
sok alapján a menekülési útvonalak biztosítása, továbbá a gyer-
mekek biztonságos és higiénikus közlekedő tereinek védelme, 
valamint az ételszállító kocsik biztonságos használatának biz-
tosítása érdekében nem lehet behozni. 

Megújult az udvar, bővült a játékkészlet 
 
Jó hír, hogy mikor e sorok íródnak, a fenntartó önkormányzat és 
az Óvoda-Iskola Alapítvány támogatásával végéhez közeledik a 
Harangvirág utcai épület udvarának felújítása és a Tengelice 
udvar játékkészletének bővítése. 

Bejelentési kötelezettség 
 
Amennyiben a gyermek külföldön teljesíti óvodaköte-
lezettségét, a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az 
intézmény (email: ovoda@telki.hu) és az Oktatási Hivatal felé 
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_beje-
lentese). 

Kérjük együttműködésüket és támogató segítségüket! A 
2021/2022-es nevelési évben is sok-sok örömteli percet és 
élményekben gazdag közös programokat kívánok 
Mindenkinek! 

Petrovszkiné Krizsán Adrienn 
óvodavezető 

Iskolai tájékoztató az új tanévvel  
összefüggésben

Óvodai tájékoztató az új nevelési év 
kapcsán 



A sport összehoz 
 

A telki és a budajenői sportélet egy újabb, fontos mérföld-
kövéhez érkeztünk meg a közelmúltban. Hosszú évek 
próbálkozásai és az együttműködésre irányuló kísérletek 
nyomán végül megoldás született a két település labdarúgó 
életének megalapozására. 

A nyári egyeztetések eredményeképpen a Telki Sportegyesület 
(Telki SE) és a Budajenői Községi Sport Egyesület (Budajenői 
KSE) megállapodott a labdarúgó utánpótlás közös neveléséről, 
amelynek keretében biztosítva lesz a két település focizni vágyó 
és focizni szerető gyermekeinek, fiataljainak labdarúgási 
lehetősége óvodáskortól egészen a felnőtt szintig. Ezen 
együttműködés keretében a fiataloknak lehetőségük nyílik a 
különféle korosztályos bajnokságokban és tornákon való 
részvételre, ami az itt nevelt játékosok magasabb szintre történő 
továbblépéséhez is hozzájárulhat. 

Az együttműködés elsődleges célja az, hogy helyben biztosítsuk 
a gyerekeknek a megfelelő szintű edzéseket és fejlesztést. Az 
összefogást az is indokolja, hogy a két település utánpótlás-
bázisa közösen még eredményesebben és hatékonyabban tud 
működni, illetve kiaknázhatók az infrastruktúra használatában 
rejlő közös előnyök is. Valamennyi korosztály számára ren-
delkezésére áll a műfüves kispálya, a tavaly átadott sportcsarnok 
és a füves nagypálya is. 

 

Telki SE, Budajenői KSE 
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A tavaszi, nyár eleji fokozatos korlátozás-feloldás, valamint a 
nyaralások után magasabb sebességbe kapcsolt a helyi 
sportélet. A sportcsarnok és a műfüves focipálya újra labdapat-
togástól, valamint a sportolók hangjától zajos, és a Telki SE szak-
osztályai is teljes gőzzel működnek. Aki szeretne – gyermek vagy 
felnőtt egyaránt – könnyedén találhat magának kedvére való 
sportágat, így mindenkit arra buzdítunk, csatlakozzon a helyi 
aktív sportolók közösségéhez! 

A szakosztályokhoz jelentkezni a képeken szereplő elérhető-
ségeken lehet, a terembérléssel kapcsolatban pedig Egri Eszter 
sportkoordinátornál kérhető felvilágosítás a sportkoordi-
nator@telki.hu emailcímen vagy a 06-70-674-3799-es telefon-
számon. 

További információk a Telki Portálon, a https://www.telki.hu/in-
dex.php/kozossegi-haz-es-sportcsarnok/sportcsarnok linken 
olvashatók. 

szb 

Beindult a helyi sportélet – mozgásra fel! 
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Ehavi számunk címlapján  
Török Tímea fotója látható. 

Köszönet érte! 
 
A 2020-as év közepétől a Telki Napló címlapfotója a „Telki és 
Környéke Képekben” Facebook-csoport legszebb, leg-
látványosabb 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 megosz-
tott remek képekhez!

 GÓLYAHÍR  
 

Ebben a hónapban született: 

Himber Dávid és Bangyán Tímea 2. gyermeke: Noel 

Kolozsi Péter és Hámos Eszter 4. gyermeke: Csenge 

Dr. Polyák József és Polyák-Szijj Zsuzsanna 3. gyermeke: 
Largó Vid 

Titkos István és Kiss Andrea 2. gyermeke: Panka 

Gratulálunk! 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy Budakeszi város 
gyógyszertári ügyeleti beosztása 

2021 szeptemberében a  
következőképpen alakul: 

  
szeptember 5., vasárnap 10.00-16.00 - Angyal Patika 
szeptember 12., vasárnap 10.00-16.00 - Dió Patika 
szeptember 19., vasárnap 10.00-16.00 - Park Center Patika 
szeptember 26. vasárnap 10.00-16.00 - Póczi 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. 

Piacnapok Telkiben  

Minden második héten, szombaton délelőtt, a Pajta-
Faluháznál 

Az év hátralevő részében az alábbi napokon lesz piac 
Telkiben:
szeptember 11., 25., 
október 9., 23., 

november 6., 20., 
december 4., 18. 
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (ELMŰ-ÉMÁSZ) a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával vissza-
adta villamos energia egyetemes szolgáltatási engedélyét, amely a 
fogyasztókra nézve azt jelenti, hogy a társasággal fennálló villamos 
energia vásárlási szerződése 2021. augusztus 31-én megszűnt. 

A folyamatos villamosenergia-ellátás továbbra is zavartalanul biz-
tosított, mivel a Hivatal 2021. szeptember 1-jétől új szolgáltatót 
jelölt ki. Az új egyetemes szolgáltató az MVM Next Energia-
kereskedelmi Zrt. 

A villamos energia ára nem változik, szerződésével a fogyasztónak 
további teendője nincs. 

 

Új elérhetőségek 
 

A 2021. szeptember 1-jétől felmerülő áramügyekben az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-hez a következő elérhetőségeken lehet 
fordulni. 

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: +36-20-474-9999, 
+36-30-474-9999, +36-70-474-9999 vagy +36-1-474-9999 

A telefonos ügyfélszolgálat új nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek: 8-tól 16 óráig, szerda: 8-tól 20 óráig. 

Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 
Budapest, Pf. 700 

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu 

Online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.hu 

Mobilapplikáció: MVM Next EnergiApp 

Web: www.mvmnext.hu/ee 

 

További részletek: https://elmuemasz.hu/szolgaltatovaltas, 
www.mvmnext.hu

Tájékoztató egyetemes szolgáltató-
váltásról 


