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Itt a nyár, a legtöbben 
igyekeznek úgy tenni, mintha 
ugyanolyan nyár lenne, mint 
pár évvel ezelőtt, és kiélvezni 
azokat a napokat, amelyek 
tényleg hasonlítanak a régi 
nyarakra. 

Sajnos azonban a járvány 
negyedik hulláma már zörget 
a kapun, és úgy tűnik, elkerül-
hetetlenül meg is fog érkezni. 
Hogy milyen következmé-
nyekkel, azt jelenleg még nem 
lehet megbecsülni. Az oltá-
soknak, újraoltásoknak biz-
tosan kiemelt szerepük lesz az 
őszi időszakban. 

Jelenleg azonban még a napsütés határozza meg a napokat, és 
aki csak teheti, igyekszik feltöltődni az elmúlt hónapok fárasztó 
időszaka után. 

Az önkormányzat is nyári üzemmódban működik. A hivatal 
ügyeleti rendben tart nyitva, de az élet nem áll meg. A nyári kar-
bantartások megkezdődnek és megkezdődik a kerékpárút-
járda felújítása is. 

Az elmúlt időszakban elég sok pályázatot sikerült nyernünk és 
bízunk a további sikerekben. Ősszel pedig – ha ezt a járvány-
helyzet is engedi – a Telki Fesztivál keretei között újra 
találkozhatunk egymással. 

Addig is jó pihenést, szép nyári napokat és jó egészséget 
kívánok! 

Deltai Károly 
polgármester 
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről 
 
Kivonat a testület ülésének legfontosabb pontjaiból. Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, 
illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

 

2021. július 6. 
  Ingatlanbeépítés építészeti terve 
 
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött 
arról, hogy támogatja a 733/8-as helyrajzi-számú ingatlannal 
kapcsolatos előzetes építészeti terveket. 

 
Településrendezési szerződés kérdése 
 
A testület határozatban foglalta össze a Telki, 733/8-as hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos közműfejlesztés tárgyában előkészí-
tendő településrendezési szerződés feltételrendszerének ele-
meit. 
 

Helyi adórendeletek felülvizsgálatának 
kérdése 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az iparűzési és az ide-
genforgalmi adóról szóló rendeletek módosításával kapcsolat-
ban fenntartja támogató álláspontját az emelés mellett. A te- 
lek-, valamint építményadó rendeletekkel kapcsolatban további 
egyeztetést javasol. 

 
Díjrendeletek felülvizsgálata 
 
A testület felkérte a Telki Polgármesteri Hivatalt az önkor-
mányzati díjrendeletek felülvizsgálatára irányuló rendeletter-
vezetek előkészítésére. 

 
Támogatás felhasználása 
 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet részéről a koronavírus világjárvány által okozott, a kul-
turális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése érdekében biz-
tosított 2.000.000 Ft összegű támogatást a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtár intézmény kiadásaira használja fel. 

 
Társadalmi szervezetek támogatása 
 
A testület határozatot hozott a helyi civil szervezetek 
pályázatainak támogatásáról. 

 
Közbiztonsági koncepció 
 
A képviselő-testület határozott arról, hogy elkészíti a település 
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját. A dokumentum 
által érintett területek: általános bűnügyi közbiztonság, 
közterületi közbiztonság, közlekedésbiztonság, veszélyhelyzeti 
közbiztonság, adat- és kiberbiztonság, családvédelmi és gyámü-
gyi természetű közbiztonsági kérdések, környezeti veszélyforrá-
sokkal összefüggő közbiztonsági kérdések. 

A koncepció fő tartalmi elemei az alapelvek megfogalmazásán 
túl: helyzetelemzés, a bűnmegelőzési tevékenység tapaszta-
latainak felvázolása, a célok és prioritások megfogalmazása, 
illetve a megvalósulás érdekében elvégzendő feladatok. 

A koncepció összeállításába az illetékes rendőri szervek, a pol-
gárőrség helyi szervezete, a helyi polgári védelmi referens, a 
családgondozó és az adatvédelmi referens egyaránt bevonásra 
kerül. 
 
Keretösszeg felülvizsgálata 
 
A testület döntött arról, hogy a zöldterület-gondozási feladatok 
ellátására a 2021. évi költségvetésben biztosított forrásokat 
2.600.000 Ft + ÁFA összeggel megemeli, az idei büdzsé 
működési tartalékkerete előirányzatának terhére. 

 
Beszerzési szabályzat módosítása 
 
A képviselő-testület döntött a beszerzési szabályzat hatályának 
kiterjesztéséről a Telki Zöldmanó Óvodára és a Kodolányi János 
Közösségi Ház és Könyvtárra. 

 
Óvodai játszóeszköz-fejlesztés 
 
A testület úgy határozott, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda udvari 
játszóeszközeinek fejlesztését az Óvoda-Iskola Telkiben 
Alapítvánnyal történő közös finanszírozásban valósítja meg. Az 
óvoda saját rendelkezésre álló forrása a 2021. évi módosított 
költségvetés alapján 2.540.000 Ft. 

 

Megmaradásunk Oszlopainak  
megvalósítása 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Gyimesbükkel kötött 
testvértelepülési megállapodás 10 éves évfordulója alkalmával 
megvalósítani tervezett „Megmaradásunk oszlopai” emlékmű 
elkészítésére 1.250.000 Ft összegű támogatást biztosít a Telki 
Kultúra Alapítvány részére, az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetése terhére, elszámolási kötelezettséggel. 

 
Lakásbérleti kérelmek elbírálása 
 
A testület döntött a Telki, Zápor u. 7/C alatti közérdekű bérlakás 
bérlőjének kijelöléséről, határozott időtartamra. A kijelölt bérlő a 
Telki Zöldmanó Óvoda közalkalmazottja. 

 
Belső ellenőrzési terv módosítása 
 
A képviselő-testület elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési terv 
módosításáról szóló előterjesztést. 

 
Beszerzés jóváhagyása 
 
A testület támogatta a Kodolányi János Közösségi Ház és 
Könyvtár részére 50.000 Ft összegű forrás biztosítását kis értékű 
tárgyi eszköz beszerzésére. 

 
Polgármester jutalma 
 
A képviselő-testület Deltai Károly polgármester részére 3 havi 
bruttó illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséről 
döntött. 

szb 
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Megújul a kerékpárút
2021. július 19-én elkezdődtek Telkiben a Budajenői út melletti 
kerékpárút Muskátli és Rozmaring utca közötti szakaszának 
felújítási munkálatai, amelyek várhatóan kb. 10 héten keresztül 
tartanak majd. 

A kerékpárút építése kapcsán időszakos forgalomkorlátozá-
sokra lehet számítani, ezért aki arra közlekedik, fokozott 
figyelemmel tegye! 

A kivitelező PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. az érintett lakók, 
valamint a Budajenői úton közlekedők türelmét és az esetleges 
kellemetlenségekért szíves megértését kéri. 

A Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő kerék-
párút felújítása a Magyar Falu Program keretében, 43.512.690 Ft 
pályázati forrásból valósulhat meg. 

szb 

Elmaradt iparűzési adóbevallások 
pótlása 

Az önkormányzati adóhatóság befejezte a határidőre (2021. 
május 31.) benyújtott 2020. évi helyi iparűzési adóbevallások fel-
dolgozását, így hiánypótló eljárásra számíthatnak azok az 
adózók, akik május 31-ig nem nyújtották be adóbevallásukat. 
(Több olyan adóalany van, aki az adóbevallási kötelezett-
ségének a mai napig nem tett eleget.) 

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról 
szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi, 
így például a 2020-as adóévről benyújtott adóbevallás 
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítését – kizárólag az 
állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az általános 
nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával – a NAV által 
rendszeresített elektronikus nyomtatványon (20HIPA, 21HIPA) – 
teljesítheti (Htv. 42/D. §). A www.nav.gov.hu oldalról, a 
„Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni 
a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba. 

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési 
adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is 
teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati 
adóhatósághoz, akár papíralapon is. 

A NAV-hoz benyújtott iparűzési adóbevallás feldolgozása, 
esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és 
az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul 
megtenni. 

  
Az önkormányzati adóhatóság az adóbevallás elmaradása, 
hiányos teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő kitűzésé-
vel végzésben hívja fel az adózó figyelmét az adóköte-
lezettség jogszerű teljesítésére. 

Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik elmulasztották a május 
31-i helyi iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítését, azt 
haladéktalanul pótolják! 

Telki Polgármesteri Hivatal
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Pályázati hírek 
 

 

Jó hírek érkeztek! Lapzártánkig az alábbi pályázatokkal kapcso-
latban születtek pozitív döntések. 

A Telki Kultúra Alapítvány nyert 1,7 millió forintot a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtárban megvalósítandó kulturális 
programhoz kapcsolódóan. 

Telki Község Önkormányzata 15 darab kislevelű hársfát nyert a 
településfásítási programhoz, valamint egy másik pályázatban 2 
millió forintot a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
fejlesztésére. 

Az önkormányzat 10.369.602 Ft forráshoz jutott a Belügymi-
nisztérium „Belterületi utak felújítására” című pályázatán a 

Rákóczi utca felújítására. Ez a fejlesztés a 3.456.534 Ft 
önrészünkkel együtt közel 14 milliós fejlesztési keretet jelent. 

Mire lapunk megjelenik, elindul a Budajenői út melletti 
kerékpárút Muskátli és Rozmaring utca közötti szakaszának 
felújítása, ami a Magyar Falu Program keretében, 43.512.690 Ft 
pályázati forrásból valósulhat meg. (Részletek külön cikkünkben 
olvashatók.) 

Ezeken túl közel 30 millió forint értékű forrást nyert el 
településünk az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás 
felújítására. 

Bizakodva várjuk a további beadott pályázatok eredményeit is!

2021. július 5-én Semmelweis-nap (július 1.) alkalmából köszön-
tötték Telkiben a helyi egészségügyben dolgozókat, a felnőtt és 
a gyermek háziorvosokat, a fogorvost, a védőnőket, gyógy-
szerészeket és asszisztenseket. 

A műsor keretében Deltai Károly polgármester köszöntötte a 
jelenlévőket, Berényi Ildikó, a Kodolányi János Közösségi Ház 
vezetője pedig Semmeilweis Ignácról emlékezett meg. Fellépett 
továbbá Vida Franciska fuvolán. 

Az ünnepségen átadták az idei - posztumusz - Egészségügyi 
Díjat a néhai Farkasné Gaál Gabriella részére. Az elismerést Telki 
egykori védőnőjének egyik közeli hozzátartozója vette át. 

Semmelweis-napi köszöntés 
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Fontos változás a gyógyszerek 
kiváltásában 
A 2021. évi CI. törvény 2021. június 28. napján megjelent 
módosítása alapján a gyógyszertárban minden esetben ellen-
őrizni kell a kiváltó személy személyazonosságát, valamint elekt-
ronikusan rögzíteni is kell a kiváltó személy nevét és a sze-
mélyazonosság igazolására alkalmas okmány számát, ameny-
nyiben a TAJ-szám bemondása alapján NEM saját részre vál-
tanak ki gyógyszereket. 

Kérjük Önöket, hogy minden esetben hozzák magukkal saját 
személyi igazolványukat a gyógyszerek kiváltásához, illetve az e-
recept tulajdonosának TAJ-számát! Megértésüket köszönjük! 

Miután a gyógyszertárak egészségügyi intézmények, a maszk-
használat továbbra is KÖTELEZŐ! 

Ágnes Gyógyszertár 

 

 

Már nem kötelező a maszkviselés a 
buszokon
A járványügyi helyzet enyhülése miatt kiadott kormányrendelet 
szerint eltörölték az általános maszkhordási kötelezettséget. 

2021. július 3-tól sem a közlekedési járműveken, sem az állomá-
sokon és megállóhelyeken nem kötelező az orr és a száj 
maszkkal történő eltakarása. A maszkhasználat ugyanakkor 
senki számára nem tiltott a továbbiakban sem, ezután is hord-
ható bárhol. 

A MÁV-Volán-csoport továbbra is arra kéri utasait, hogy tartsák 
be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és a személyes 
érintkezések csökkentése érdekében pedig részesítsék előny-
ben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket.

A telki könyvtár nyári nyitva tartása 

A Kodolányi János Közösségi Házban (Petőfi utca 2-4.) lévő 
könyvtár nyári nyitva tartása 2021. július 1-jétől a következőkép-
pen alakul: 

hétfő: szünnap 
kedd: 14.00-17.00 
szerda: 9.00-12-00 
csütörtök: 14.00-17.00 
péntek: 9.00-12.00 
 
Szabadság miatt 2021. augusztus 2-től 6-ig a könyvtár  
zárva tart. 

További információk, aktualitások: www.telki.hu/konyvtar 

Elérhetőségek: konyvtar@telki.hu, 06-26-920-826
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A Telki Karitász csoport idén is megrendezte 
nyári táborát, amire a járvány időszaka után 
különösen nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen 
a szülők közül sokan kivették a szabadságukat a 
tanév során. 

Ezúttal kissé rendhagyó körülmények várták a 
gyerekeket, mivel a Pajta-Faluház foglalt volt – a 
Labdarúgó Európa-bajnokság miatt a Magyar 
Labdarúgó Szövetség sajtóközpontja költözött oda –, így külső 
helyszínekre vittük őket. A kalandtúra, az arborétum, a 
cserkészek játékos foglalkozása mindenkinek jó élményt adott. 

Remélhetőleg jövőre már az egyházközség új házában fogad-
hatjuk a gyerekeket, amihez ezúton is kérjük támogatásukat! 

 

Adomány a Telki Egyházközségi Ház 
javára  
Számlatulajdonos: Budajenői Római Katolikus 
Egyházközség Telki Templom 

Cím: 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 25. 

Számlaszám: 11103303-19828976-37000004 

Segíts, hogy segíthessünk! 

Nyári tábort tartott a Karitász

A Pilisi Parkerdő az elmúlt évek jelentős turisztikai beruházásait 
követően – erdei pihenőhelyek, menedékházak, kilátók 
felépítése és a meglévők felújítása – a kirándulóhelyeket 
összekötő és a Budapest-környéki erdőket átszövő, közel 1000 
kilométer hosszú turistaúthálózat pihenőit és parkerdei beren-
dezéseit is megújítja. A Magyar Természetjáró Szövetséggel kon-
zorciumban végrehajtott fejlesztéssel így többek között közel 
1000 új pad-asztal garnitúra, 100 tűzrakóhely és 32 helyen a 
kerékpárosokat kiszolgáló létesítmények várják a Gerecsében, a 
Visegrádi-hegységben, a Pilisben, valamint a Gödöllői-domb-
ságban akár gyalogosan, akár kerékpárral kirándulókat. 

A sikeres és egyre népszerűbb beruházásokkal összhangban – 
egyebek mellett a Som-hegyi Turistaház, Prédikálószéki-kilátó, 
Fekete-hegyi kulcsosház, Hidegvölgyi négy évszakos pihenő-
hely, Anna-lak – a Pilisi Parkerdő 2018-ban megkezdte teljes tu-
risztikai infrastruktúrájának megújítását. A VEKOP és GINOP for-
rásokból finanszírozott, több mint 1 milliárd forint összkölt-
ségvetésű programmal az ország leglátogatottabb erdeit fel-
kereső, évi mintegy 30 millió látogató 21. századi színvonalú tu-
risztikai berendezésekkel találkozhat. A fejlesztés tartalmát a ter-
mészetjárók civil szervezeteivel, valamint a Magyar 
Természetjáró Szövetséggel egyeztetve alakították ki. 

A program részeként nemcsak a már ismert, félrönkökből álló 
eszközöket, hanem új arculatú, modern vonalvezetésű és köny-
nyen fenntartható berendezéseket is kihelyeztek. Összesen 997 

pad és asztal garnitúra, 
32 esőbeálló, közel 100 
tűzrakó és pihenőhely 
újul meg, továbbá a 
kerékpáros és gyalo-
gos utak találkozási 
pontjaira mintegy 30 
helyszínen a kerékpá-
rosokat kiszolgáló inf-
rastruktúra is épül. Ez 
utóbbi tovább növeli a 
350 kilométer hosszú, 
ke-rékpározásra kijelölt erdei utakon haladó Pilis Bike erdei 
kerékpáros hálózat színvonalát. A Parkerdő területén található 
források közül 24 foglalását újítják fel, továbbá sor kerül a víz-
folyásokon átívelő hidak cseréjére is. 

Az elkészült fejlesztések a VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007-es kód-
számú, „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek 
és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkínálatát”, illetve a 
GINOP-7.1.2.-15-2017-00019-es kódszámú „Lépésekre a 
Dunakanyartól” című pályázatok keretében valósulnak meg, a 
Magyar Természetjáró Szövetség, mint projektgazda koordinálá-
sában, a Pilisi Parkerdőgazdasággal közös konzorciumi 
együttműködésben. A projektelemek költsége 304 millió forint. 

Képek és szöveg forrása: Pilisi Parkerdő Zrt. 

Megújuló infrastruktúra a Pilisi 
Parkerdőben 
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Ismét finom ételillat és jó hangulat lengte be a Völgy utcát. 
Jubileumi alkalommal, az első 10 éves évfordulója ünnepére  
életre kelt a bográcspartik helyszíne, és egész napos főzőcské-
zés, vidám sokadalom vette kezdetét 2021. június 26-án, szom-
baton délelőtt. 

Közel kéttucatnyi csapat bográcsában finomabbnál finomabb 
falatok készültek, lelkesedésben és jókedvben nem volt hiány! 
Olyan társaság is akadt, amelynek étele a nevezés ellenére végül 
nem jutott el a zsűrizésig, mivel amikor kész lett, jóízűen elfo-
gyasztották az utolsó „morzsáig”. 

A pálinka- és a főzőverseny díjazottjai egészen profi munkát, 
ételt, illetve italt tettek le az asztalra, és köszönet illeti az összes 
főzőmestert a kulináris élményekért! A résztvevők egymás 
főztjét is megkóstolhatták, sőt, bárki, aki jelen volt, szíves 
vendéglátásban részesült a csapatok jóvoltából. 

A hosszú, járvány miatti bezártság után nagy élményt jelentett 
mindenkinek ez a felszabadult hangulatú szabadtéri program! A 
bográcsparti üde színfoltja településünk életének, köszönet illeti 
ezért a szervezőket, és persze a főzésben résztvevőket is! 

Szilágyi Balázs 
Fotók: Jakab Mária Ilona 

Kulináris kavalkád a Völgy utcában 
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Turistaház karbonlábnyom nélkül   
– átadták a megújult Anna-laki szálláshelyet
A Budai-hegységben, Telki, Nagykovácsi környékén túrázók 
kihagyhatatlan pihenője, Fekete István regényeinek illusztráto-
ra, Csergezán Pál tájkép és vadászfestő egykori alkotóhelye, a 
közel 5 ezer négyzetméteres erdei tisztással körülvett Anna-lak 
ismét várja a kirándulókat. A férőhelyek és a vizesblokkok száma 
megduplázódott, az energiát pedig teljes mértékben megújuló 
forrásból nyeri az immár 22 főt is fogadni képes, ma átadott, 
megújult szálláshely. 

A XX. század elején épült szálláshely eredetileg erdészlaknak 
készült és évtizedekig zárt volt a túrázók előtt. Az utóbbi 
évtizedekben azonban már kulcsosházként működött és na-
gyon népszerű az erdei kirándulók között. A közel ötezer 
négyzetméteres, tölgyesekkel és fenyőfákkal körülvett, 
napfényes, csendes réten álló Anna-lak magával ragadó hangu-
latát többek között jól jellemzi, hogy a Fekete István-regények 
illusztrátora, a közismert természetfestő, Csergezán Pál szeretett 
alkotóhelye és kívánsága szerinti végső nyughelye is itt van, 
síremlékét a tisztás szélén álló fák őrzik. Az Anna-lak mellett 
vezet az út a festőről elnevezett, a Budai-hegység legmagasabb 
pontján álló modern és merész ívű kilátóhoz, amelyből 100 kilo-
méteres körpanorámát csodálhatunk meg. Jó időben többek 
között láthatjuk az Alacsony-Tátra csúcsait, a Mátrát, az 
Esztergomi Bazilikát, a János-hegyet és a Dunántúli-közép-
hegység legmagasabb pontján, a 756 méter magas Pilis-tetőn 
álló a Boldog Özséb kilátót is. 

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program segítségé-
vel újjászületett Anna-lak a korszerűsítés előtt csak 10 fő 
számára tudott szállást biztosítani, a fejlesztésnek köszönhetően 
immár négy szoba alkalmas éjszakai pihenésre, így a pótá-
gyazással akár egy kisebb osztály – 20-22 fő – többnapos kirán-
dulásának, környezeti nevelési programjának is helyszíne lehet. 
A több vendég kiszolgálása érdekében a vizesblokkok száma 
egyről háromra nőtt, a szobák és a konyha pedig új bútorokat 
kaptak. A környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva, a ház 
áramellátását teljes egészében megújuló energiából, napele-
mek segítségével biztosítják, 2,8 kW összteljesítménnyel. 

Az Anna-lak átadó eseményén részt vett Menczer Tamás, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és 
Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, 
Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős 
helyettes államtitkára, Petényi Mirkó, az Aktív és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója, valamint Reinitz 
Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója. 

Képek és szöveg forrása: Pilisi Parkerdő Zrt. 
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Ehavi számunk címlapján  
Bánó Attila 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: 

Csontos Attila és Dr. Bálint 
Eszter 2. gyermeke: Anna 

Gratulálunk! 

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

2021 augusztusában a  
következőképpen alakul: 

  
augusztus 1., vasárnap 10.00-16.00 - Póczi Patika 
augusztus 8., vasárnap 10.00-16.00 - Angyal Patika 
augusztus 15., vasárnap 10.00-16.00 - Dió Patika 
augusztus 20., péntek 10.00-16.00 - Dió Patika 
augusztus 22., vasárnap 10.00-16.00 - Park Center Patika 
augusztus 29. 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 

2021 augusztusától az alábbi napokon lesz piac Telkiben:

augusztus 14., 28., 
szeptember 11., 25., 
október 9., 23., 

november 6., 20., 
december 4., 18. 
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„...egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, 
amit megszelídítettél.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
A nyári hónapokban sok gyermek utazik 
vidéki – állatokat tartó – nagyszülőkhöz, 
rokonokhoz, illetve sokszor háziállattal 
együtt indul a család nyaralni. Az állatok 
védelme és biztonsága érdekében 
elengedhetetlen a felelős állattartás 
szabályainak betartása! 

A nagy melegben, főleg utazáskor a kis 
kedvenceknek fokozott odafigyelésre és 
törődésre van szükségük. Soha ne 
hagyják a hirtelen felforrósodó gépkocsi-
ban az állatot, akkor sem, ha csak egy pil-
lanatra szállnak ki az autóból. Amikor kint 
még elviselhető a hőmérséklet, a tűző 
napon hagyott kocsiban nagyon rövid 
idő után akár ötven fokot is el kell viselnie 
az állatnak, amelytől sokkos állapotba 
kerülhet, hőgutát, izomgörcsöt kaphat. 

Ne feledjük, hogy az állat ugyanúgy 
szomjazik, mint az ember. Mindig legyen 
megfelelő hőmérsékletű víz, amellyel a 
szomját olthatják utazás során. 

Ritkábban látogatott vidéki nagyszü-
lőknél, illetve azok szomszédságában 
kiszámíthatatlan viselkedésű, nagytestű 
házőrző kutyák élhetnek. Fontos, hogy a 
felnőttek pontosan elmagyarázzák a 
vendégségben lévő gyermekeknek a 
házőrző viselkedésével kapcsolatos főbb 
tudnivalókat annak érdekében, hogy ne 
történjen súlyos, esetleg maradandó 
sérülést okozó baleset, kutyatámadás. 

Az állat bőre alá ültetett apró – a gazdi 
adatait is tartalmazó – mikrochip segíthet 
a kutya, cica megtalálásában, abban az 
esetben, ha elkóborol otthonról. Száma 
egy központi adatbázisban szerepel, így 
leolvasás után (pl. állatorvosi rendelőben) 
értesíteni tudják a gazdáját. Ez a chip egy 
életre szól, így érdemes beruházni rá. 
Minden kutya, cica hazavágyik, ezért kér-
jük, gondoskodjanak a chip leolvasásáról 
abban az esetben, ha elkóborolt kutyát, 
cicát találnak. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály 

Prevenció a felelős állattartás 
érdekében 


